
Anno Ví Hio de Janeiro—Terça-fciri, i| dò NòvemWõ dc 1910
a)' ii.

HOJE
1

(Q TBMPO — Mnstian, 21,3} mluinift, 18,9^

ASSIQNATUIIAS
Por «nno...,.•.... iiiMMmri 20100©
Por icn.cMre.....„,......, ,, h;üoq

NUMBRO AVULSO IOO RUIS
m

¦ .c.acsisg«B —— -,,.,,,,_¦, , -saa-asa na 'i i' ãsasSSg j „ iiiiin..i
' 
ft<#

m
m*mt-mmmpat*

HOJE
•—«t

Cambio, il ill|8il o 13 ü, w

Redacção, Largo da Carioca 14, sobrado—Officinas» rua luilo Cezar (Carmo), 20 c 31
TELEPHONES» REDACÇÃO, qpmut 523, 3283 t orncui-GERENClA, cektiui 49IS-OFFICINAS, centrai, 632 e 3206£

SILVA
A REPUBLICA E OS SEUS PROPAGANDISTAS

JARDIM:
o mais brilhante e o mais infeliz

ALGUNS EPISÓDIOS DA VIDA DO
MALLOGKADO TRIBUNO

i

Vi
'X:/

Silva Jardim

\ Hcpiiblica foz nniios uinnnliii. Quantos 7
?^i"i» importa. Pnrn quem fizer muita questão
cni suber, o cnlcnlo i fneil. Nilo nos preoc-.cupn lambem dizer aqui si o novo rcglmón
ti-in sido beiin ou iniui pnra o llrnsi), pontue
qualquer discussão neste nssüntptò seria com-
pjclnnicnlà iimlil. Os republicanos tím a ul-
•Ji-gar u Incontestável prosperidade «Io pitlz

nestes últimos annos,
no passo «pie o.s mo-
nnrchistns, encnpòta-

dos ou não, mantém-
áSÁtttijmÇ-. se '''•¦«¦'«liictivi-is na sua

(F* "^"A convicção tlc quo auti-
.'i (pimento, nos "oinlno-

/•»». «ÍI sos" tempos, havia
l..>. ;?.• yg mnis niprnlidndõ ad-

íninlstrnlivn, mnis cs-
criipulo, eleições
mais serias ê, setlirclu-
ilo. mais vergonha.

U nosso contingente
pnrn a eoniiiicmornçiío
«In grande dnlu dc
aiii.inliã consistira na
recordação «le alguns
episódios, inéditos ou
pouco conhecidos da
vielu «lo niiiioi' e «Io

» mais infeliz propagnn-
«listo elo novo regimen.

| ¦ ¦ .1 Silva Ja reli in foi mes-
mo talvez aquelle «pie
com mais dose ele rn-
zào, e eom a amargura

c.\travasaudo-lhe du íilnin, tenha pronuncln-
ilo a pbrnsc «pie tlepois se tornou .cômica —
.. epie não acaba em comedia nesta terra V —
dc «tue "não ern cata n Itepublica dc seus so-
ílbos".. .

Si Silva Jardim não tivesse sido tragado
pelo Vesiivio, teria modificado o seu juizo so-
l.i-c o novo regimen ? Talvez não. Elle era
uni desses sonhadores epie nunca eslão talis-
Veilus. porqup os seus sonhos são sempre lão
(lifficcis «Ie serem realisaelos... E o sonho de
Silva .lardini era então irrcalisabilissimo...
Pois era lá possível «pie uma simples mudem-
ça de regimen modificasse de uni moinenlo
pára outro defeitos c vícios epie já vinham de
dezenas dc annos atrás ? Silva Jardim era
um romântico * uni sonhador «pie morreu
';;..ictiinieiite quando devia morrer.

Silva Jardim, estudante e político
Já em maio de 1870, Silva Jardim, csliidan-

ic. em São 1'aulo pregava a sua critica ao
íhiemii c gritava pela Itepublica. No seu pam-
phlètò reviilueioiiariii "A gente do Mosteiro",
urinara unia eatheelra para doutrinar sobre o
ngiincn aspirado. Poi nessa época que Silva
Jardim soube allrahir as synipathias do Dr.
Inglez ele Souza, que, adverso nn politica, pu-
plicnmciilc realçou todas as finalidades do
grande propagandista.

Silva Jardim, literato I
T.m meio n todo esse ardor político, Jar-

«Iim literato fez frente a Camillo Castcllo
llranco, «pie se (ornou brasilophobo nos seus
èseriptos, e escreveu a "Critica de escada abai-
xo", atacando o literato pòrtuguez. Foi o
inaior suecesso de livraria daquella época,
cm São Paulo.

Num meio lioslil aos seus idenes, clle ven-
ceu sempre, todavia. No theatro São José, cni
São Paulo, numa grande reunião politica, elle
quebrou o tunilto com n celebre phrase: "Mo-
cidade, nquictne-vosl" — pregando em se-
geiiei.-i a sua doutrina, li desde esse dia de ar-
rojo político, encontrou Jardim o apoio dos
estudantes do llio Grande do Sul, instálladós
na "republica" ela rua da Palha 7, uni casa-
rão nnin.rêllo, histórico para os estudantes,
ende Jardim ia discutir eom os seus collcgas
e amigos sobre-direito, politica e literatura;

0A

:ÍUpADE UC? (HIO DÉ JANEIRO%

n <*>T*9 .^X-OÍ-*-*^*--» •m^mQ^Í
'.)

jpfôo ;|

w x

«.li MÍÍ^, J. _»/, OÍ <?^S£ÍÍ? /í /é/y?'

e@''u.*t*Xr4_.KférYy**'t. -» tf/je.
Jóia ^iJjtjO

IftpUèlitted*;

üm recibo histórico: o pagamento da jóia
e. mensalidade do Club Republicano, fei-
to pelo cidadão Júlio Guimarães, intimo
de Silva Jardim, em 1877. Vê-se a assi-
gnáhira do thesoureiro, oulro republica-

no radical, o velho João Clapp
uma roda selecla da qual faziam parle .As-

.Is Brasil, Júlio de Cnstilhos; Homero Bnplis-
pi, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Al-
¦ides Limaj Magalhães Castro, Antônio Merca-
lio, Valentim Magalhães e .Affonso Celso Ju-
JJI.pl'.

Silva Jardim, Iiumorisfa . ¦
Jardim fundou uni jornal humorista, "A

Comedia", valendo-lhe isso censuras de seu
pae. Jardim escreveu ao seu progenitor, jus-
tifieandp-sc:"0 jornal chama-se "Comedia" e não me
pareceu islo nenhum contrnsenso. Dante es-
ereveu a "Divina Comedia"; Bnlsac escreveu
•i "Comedia Humana". Parece-me epie eu nãoi"ii melhor do «pie clles. Ninguém se lem-
liioii ainda ele achar inconveiiicnlc o "Figa-
ro", o melhor jornal ele França. "Figaro",
entretanto, é o nume de uni barbeiro.

Quando comecei a escrever, V. censurou-
me e si eu hoje álgiima cousa valho, devo-o
k imprensa. (22 de maio de 1881.)

O bacharel .
Jardim formara-se a 1 ele dezembro de 1882.

.A -I do mesmo mez a villa ele Capivary, F.s-
lado dó Rio, o torrão natal do propagandista,erigiüniiava-sc para reeebel-o. A's 23 horas
iilíego Jardim á casa paterna, em meio a gran-
lie alvoroço ele alegria, entra nn sala, beija a
todos e diz para o pae:"V. queria um bacharel; pois arjui o temi"

O propagandista . ,
Fui a 28 de janeiro de 1888 que, em San-

fos, Silva Jardim transformou, por assim di-
zer, a vida da cidade, fazendo um "nieeting"
;õJossp e cm seguida a conferência — "A pa-Iria oin perigo!" — cujo convite foi feito peloi oroncl Francisco Lobo, velho radical repu-
lllicanp.

Ali foi convidado para fazer uma confe-
nicia em Pio Claro. Uiii cunhado de Jardim
dedilhe então 500$ para a viagem c elle, exal-

ítndo, declarou aos presentes:-- Com este dinheiro, vou derrubar a Mo-
BofphiáJ

!''m Juiz de Fórn, numa conferência que fa-
zjn Jardim, houve grande tumulto. Elle. seres
no. cruzou os braços e gritou com Iodas as
forças*

"Espero quc os scnborcs acabem de brigar,
pnrn prosçgniri,,"

Fez-so silencio. Elle continuou. Negando
Jardim que o conde d*Eu merecesse o cpithc-
to de bravo, e narrando o combiite de Perl-
bcbuhy, lnleiionipc-o o delegado de policiaiQuanto a isso, não npoindo. Lá estive e
vi como S. A. sc portou.Onde estava sun allòza ?Como general, estava na retaguarda do
acampamento, responde o delegado.Olhe, cidadão: ponha-me nn retaguarda,
colloquc-sc o senhor na frente n fazer bra-
vuras, que etl me mostro como inc porto vil-
Icntenicntu no combate... iltisus prolonga-dos.)

Depois «lc ter- corrido São Paulo, Minas c
Iíslndo elo Rio, voltou á corte.

No trem, Alberto Torres pediu-lhe as suas
impressões:Deixei o germen lançado por onde pas-sei. Agora, estou resolvido a dar combate no
llio de Janeiro; Pretendo nssestar a bateria
deanlo de São Christovão...

Km São João d'EI-Hey, depois dc uni "mec-
liiig", Jardim foi a uni bnnquctc que lhe of-
fereeeram. Lá feira, na rua, houve", uni confli-
cio, Irocando-sc tiros, e os desordeiros 'foram
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l';n trecho, da curta de Silva Jardim, a]
propósito dc sua eundidulura a deputado

k casa onde Jardim eslava para impor-lhe a
retirada da cidade. As senhoras presentes
armaram-se dc revólveres para a reaeçãp.
Jardim contando este episódio, «pie não leve
grandes conseqüências, disse: "Sublime! Foi
cm Minas e Pernambuco «íue encontrei as mu-
lliercs brasileiras mais corajosas".

Veiu depois a Republica sonhada, quc lhe
foi tão ingrata.

Por varias vezes Jardim foi lembrado para
cargos públicos e representações elcetivas. E
numji carta dirigida ao seu amigo Júlio Gui-
inarães, carta de que reproduzimos uni tópico
em gravura, dizia:

"llio, 
.30, IV, 89 (1 li. da madrugada)' —

Meu curo companheiro e bom amigo Júlio
Guimarães — Na guerra como na guerra. Des-
culpe-ine o papel. Respondo á sua de 25.
Scientp do quc me diz quanto á candidatura
do 9o districto. ü que me diz combina-se com
informações «pie amigos psesentes á rcuuião
a que allude inc dão tambem. Já me foi, of-
filial, embora reservadamcnle (por causa do
governo) communicado que está levantada a
minha candidatura pelo 15° districto. A dc-
missão elo Ramos do Club de Mar de Hesp. si-
gnifien apenas que elle «píer ficar cm maior
independência. Infelizmente, talvez não me
encontre no Rio. Creio que só aqui estarei a
õ ou ti. Abrece o seu comp. saudoso — Silva
Jardim".

Em tudo a sua desillusão foi completa.
Jardim tomou a resolução de exilio volun-

tario relembrando numa roda de amigos uma
palestra intima tida em Tiinbnuba (Peruam-
buco) após uma conferência republicana, on-
dc chegou a arrancar lagrimas dos matutos.
E elle dizia naguclla época:

"Eu lhes promcltia eom a Republica uma
terra de promissão. ao menos unia pátria me-
lhor.- E na intimidade digo que me darei por
contente si os primeiros dias do novo regi-
meu não inspirarem saudades dos últimos da
Mònarchia, ruins mesmo como elles são".

E o exilio de Jardim pela Europa foi uma
nova era «le estudo e de trabalho, até rpie a
fatalidade o arrastou para as crateras do Ve-
suvio.
-= 1 ¦«•»¦ «

Os suecessos de Matto
Grosso

C BICHO
A comissão do orçaniento do Senado rejcl-tou hontem a emenda do Sr. Erlco Coelho,

crcnndo uni Imposto sobro o Jogo do bicho.
Multo naturalmente, o Ilustre scuajlor nuu-cn esperou a aprovação da medida quo suje-

riu. «Juiz npcnns forçar o Congresso a fixar
a sua atenção sobro uma siluação paradoxal.Nos estamos cm uiú momento do crlzeagiidlssiina. Pura obter recursos financeiros,
vemo-iios obrigados a taxar dc/aplcdiida-
mente gêneros de primeira necessidade, so
brecarregando do impostos os quo produzem
o consomem as couzas mnis úteis,

Ua, porem, um vicio, que, si fosso devida-
mente taxado, poderia por si sò bastar purasuprir toda a falia do recursos coui que lu-
turnos. O Estado vão faz cm geral muitacerimonia ent explorar vícios. O álcool o
o fumo dão-lho recursos apreciáveis. O pro-
prlo jogo não deixa de da-los, porquo a cou-
cessão de loterias federais — jogo de azar
caratcrislico — «1 feita pelo Congresso Na-cional, que d'(ti tira algumas centenas decontos

Mu
ni it
stitui, porém uína dns mnis sólidas institui
çoes nacionais,

Diante disso, o Sr. Erlco Coelho leve rn-
zào cni apiczcntnr a emenda que aprczc.itóü.

Sem duvida, ha cpuzas que cxistc_m e prós-

Ma» o íumoso "jogo do bicho" nno i per-tido. Nao é permitido oficialmente. Con-

pernm — sen» «íue por isso deixem dc ser
vergonliozns, c as quais seria pouco limporecorrer. Ninguém, por exemplo, ouzarlh
propor um imposto sobre os prostíbulos.Mus o cazo do "bicho" e" bem diferente.
Trata-se dc uma loteria, absolutamente do
mesmo gênero «juc a oficial. 0 fato de uma
jogar com ü5 números e n outra com varias
milhares não altera cm nada a identidade
das «luas. E tanto cias são dd mesma nntu-reza «pie uma c outra sc servem da mesma
tirajcni da sorte, feita solenemente na pre-zcnea dc um funcionário fedçraí.

E, assim, clicgu-sc á siluação paradoxaldc que dc «luas loterias, quo correm simul-
Unicamente, servindo-sc dos mesmos clcmen-
tos dc azar, uma é licita c outra «5 vergo-
nlioza ; — «le unia, que rende pouco, é per-mitido tirar recursos; «Ie outra, «pie renderia
muito, é indigno fazê-lo...

Só duas soluções parecem Icjiliinas dinnledisso :
ou suprimir o "jogo do bicho", o que

já agora parece absolutamente impossível ;ou suprimir ns loterias, o que talvez
acarretasse a supressão daquele ou, pelo me-
nos. lhe dificultasse o funcionamento.

Mas deixar o "biebo" proliforar lórgaincn-
tc; não o taxar, pnra nnp lhe dar existência
legal — existência de que ele não preeiza —
e, por çauza da sua ilegnlidndc, dnr-lbe omelhor do.s privilejios, cm desproveilo dos
quo produzem e consomem couzas uteis —
é, no fim de contas, uma aberração.

Por baixo dos mais descabelados parado-xos lia, ás vezes, um fundo de boiu-senso
muito solido, Era o quc acontecia com a
emenda do Sr. Erlco Coelho.

Medeiros c. Albuquerque- m%w9m -

ballecimento em Alfenas
ALFENAS, 14 (A. A.)1— Falleceu nesta

cidade a viuva Sra. D. Rita de Cássia .Man-
so Vieira, mãe do acadêmico dc medicina,
Sr. André Manso Vieira.
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Uma exposição muito interessante
dç Sr. fíicânor Nascimento

O projeclo Mello Franco, sobro a rrorganl-
saçüo da Conselho Municipal do Districto l'c-
deial, n.lo obteve n ápiuovuçfio da maioria du
cnmuiissão de justiça da Câmara, estando,
porem, pódc-sc dizer, prejudicado pelo quc a
respeito tem decidido o Senado.

Sr. Nlcnnor Nascimento, que so mnnifcs-
.^ktt^^Sm^L^^^mmmm^
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O Sr. Nicanor Nascimento
tou" sempre conlra o projeclo cnlrelcvc umn
palestra com uni dos nossos companheiros a
seu respeito, assim sc manifestando :

— Julgo sempre louvnvcis as Iniciativas «Ic
examinai' os tbcinas constilucionacs—de tão
pouca literatura entre nós,—mormente quan
do tein de scr examinados por espíritos da
ciiUúra e rectidão do meu eminente amigo o
Sr. Mello Franco. Inclino-me, porém, a acre
dil.tr que o piolalor do caso apenas lançou a
idéfi sq1ji'C n qual desejava provocar o deba-
te jiublico. Aliás esle mclhodo se vae gencra-
lisindo com saborosa aclualidadc, Em matéria
fjiv necira, meu caro amigo, £ o <|uc estamos
vendo : affirma-se, como resolução governa-
mcital, um propósito — como está sendo a
respeito d;v renda bypotheearia, — mas não
é. Lançou-se a idéa para «pie os interessados,
ameaçados da fintn, logo se precipitem ao es-
tudo do caso e ç discutam. Depois, ponderada-
mente sc resolverá.

I-,:i Constituinte —: onde foi travado o "Pado
Fcicrul"— e onde o Districto poderia ter re
nü.ijclado á posse das garantias com «nie en
trijia Para a Federação, longe de o ter feito,
exwessa ou .mesmo tacitamente, teve. as ga
rat|ias renffirmadas "dc modo expressivo..,

> | Mas destes direitos ha documentos ?-4 Os mais completos. Toda a historia an-
tjrior da cidade lhe é segurança irrecusável

lima grave questão
^DjyMNISTRATiyA

A embaixada americana protesta contra o facto da Western
não acceitar despachos via Galveston

/W ^« ^s W% ^p/yf /iA

A opinião do Dr. Rodrigo Oetavio sobre o caso
attitudc que deve tomar o governo

e a
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O presidente do Estado intí-
mado para ser iulgado-Guvabá

sem autoridade judiciaria
CUYABA' 14 (A. A.) — Contrastando eom

o procedimento do presidente do listado, o
qual logo «p.io teve conhecimento dos lermos
elo accordão do "habeas-corpus" concedido á
Assembléa Legislativa, mandou, em sigiial de
respeito ao Suprcimo Tribunal Federal, sus-
pender as eleições marcadas para o dia 30 dc
outubro findo, para preenchimento das vagas
existentes na referida Assembléa; esta apezar
de> "habeas-corpus" concedido ao presidente,
prosegue no processo de responsabilidade con-
tra o poder executivo, tendo, na sessão do dia
11 «lo corrente, resolvido intimar o presidente
do Estado a comparecer no dia 1)0 do corrente,
cm Corumbá, afim de ser julgado. '

CUYABA', 14 (A. A.) — Continua esta ca-
pitai sem autoridade judiciaria federa), poiseiHão ausentes os juizes e os respectivos sub-
stiilutos, com grave damno para o interesse
publico.

CUYABA», 11 (A. A.) - O Dr. Aprigio.
actualmenlc em Corumbá, concedeu uma or-
dem de "habeas-corpus" ao Dr. Escolastico
Virginio, para ser empossado no cargo dò pré-
sidente do Eslaelo, nomear funecionarios c
exercer o cargo em qualquer localidade do Es-
tado.

CUYABA*, 14 (A. A.) ^-0 coronel Reveil-
leau foi dispensado do coitunando dn linha ele
defesa elo sul c o tenente Betim foi mandado
responder a conselho de investigação por abu-
sos praticados em Tres Lagoas.

CUYABA', 14 (A. A.) — O Dr. Annibal To-
ledo recebeu um tclegramnia dizendo que o
julgamento tio "habeas-corpus" a favor do
Dr, Escplastico Virginio terá logar hoje, e que
o juiz Aprigio deve remetter com urgência a
sentença «inc «lera a favor daquelle, ao presi-
dente do Supremo Tribunal, devendo o Dr.
Escolnstíco requisitar força federa). " '

Dr, Rodrigo Oclavio

Os negócios administrativos no Brasil re-
sultam sempre de complicações mais ou me-
nos graves. A Western Teícgraph ha mezes
está cm pendenga administrativa com a
União, originada por uma nota que a embai-

xada americana en-
viou ao governo como
protesto ás exigências
do serviço daquella
companhia não accel-
tando despachos tele-
grapliicos via Galves-
lon.

A Wertcrn, assim
procedendo, infringiu
dispositivos do Regu-
lamento do / Serviço
Telegraphico Interna-
cional, confiante dc
sua impunidade, pela
absoluta liberdade dê
aççãò do seu contrato.

A questão transitou
por mil e iim departa-
mentos da administra-
ção, indo, por fim, pa-
rar no gabinete do
consultor geral da Ré-
publica. Questão dc
importância adminis-
trativn, m e 1 i n d rosa
mesmo, onde estão em

jogo sérios interesses, procurámos ouvir o
Dr. Rodrigo Oetavio, consultor geral da Re-
publica, a «piem foi dado apreciar sobre a
questão ua forma jurídica..

Disse-nos S. Ex.:
—Effectivamente, funecionei no processo

de quc me fala, processo amplamente infor-
lhado pelo director geral dos Telegraphos. O
que lhe posso, entretanto, adeantar, é quc jáfiz scienlc ao governo de minha opinião a
respeito. Só.

S. Ex. mostrou-se absolutamente retrahido,
numa reserva alias justa.

Conseguimos entretanto saber, cm linhas
geraes, da opinião dc S. Ex, fora do seu ga-binete de trabalho.

0 caso assim se resume:
O embaixador norte-americano enviou uma

nota ao governo pedindo providencias conlra
o abuso da Western em não acceitar nos"guichets" do seu eseriptorio despachos via
Galveston. .-..-:...

Qualquer parte pode exigir daquella com-
panhia renictler os seus despachos pela via
telegraphica que lhe convier mais. Esse di-
reilo a particulares eslá assegurado plena-mente em disposições do Serviço Tclegraphi-
co Internacional.

A Western apresenta entretanto um moti-
vo para assim proceder, em vista de uma cir-
cular de 1897 do "Bnreau Internacional de
Berne", motivo, aliás, infundado, por isso
quc o próprio "Bnreau" 

já revogou em 1901
aquella circular, dando a todos os governosunia notificação a respeito.

O governo agiu dentro «los limites «le
sua acção. Por intermédio da repartição
competente, qne no caso é a dos Telegraphos,
convidou a Western a cumprir nquellás dis-
posições, a que se achava obrigada.

Ha um reflexo de rivalidade uessn que-slao. Outra companhia telegraphica, a Ceu-
trai anel South America Cablc Co. concorre
com aquella no serviço para o Brasil. A Wes-
tem parece imluzieln a proceder por lal forma
attçudentlo a interesses de ordem econômicai de ordem política. Sob este ultimo ponto

de vista parece que ha receios de facilidade
de iiommunieações da Allemanlia com o nos-
so paiz, via Estados Unidos, mas esse re-
ceio é infundado por isso quc essa coniniu-
nicação está. livremente feita via Rio da
Ptàta.

A situação do governo ó de algum modo
__ dificultosa para uma solução imincdiata."Todavia ha uma solução efficicnte para o
caso." Si o governo não o resolve de prom-
pto é. porque contra a Western elle.não está
sufflclenlenicnle armado de meios repçessl-
vos para uma punição integra) aos abusos da
companhia. E por que não éslá elle assim a
coberto de tal pnoinalia fleve-sc á acção pas-sada «juaudo.fj» da redacção dos contratos e
conU-a-mnrclinj)" «lcllçs resultantes. Ora, o
contrato adilM vigoro, Ma consolidação de
tedos ps no«ti'a(,o,s, consolidação approvada
pelo geçretji. ú. 3.307, de 6 de junho dc1891), onde nenhuma clausuli,. de multa ou
tiiil h.» ..nn.iK Jrt.L. „_ 1., i ,. 'n..:. •outrii penalidade exisle. Por essa circum-
stancia esquisita, «p.ia'ndp se fez a fusão
dns concessões .anteriores, da Western Tele-
grapli Comjiany ç Brasiliaii Submarine Te-
lcgraplí, nas cláusulas «Jo decreto n. 3,557, de
16 de janeiro de 1900, introduziram-se as
penas para as in/raeçoes còntratuaes, penas
que estariam em vigor si um mcz depois, is-
to c, a 15 dc fevereiro dc 1000, a Western não
conseguisse a' expedição do dec- 3.597, deela-raiiílo todas as çlíuisujas d«? penalidades semeffeitol A situação, pois, hoje, é a mesma«te outr ora. Assim, para o governo agir
pensou a Directoria dos Telegraphos, pri-meirnmenle em cassar a licença de funeciona-
mento aquella companhia, medida que seriaradical, mns nãrt proposta, porque o momen-
to actual de difficulelades de commiiificaçõcs
com o estrangeiro r\i\o permittp tal tolerância.
Entretanto, ha a proposta de arbitramento,
rn-,\lC!C(?rd(í. com a cláusula XV do decreto5.270, dc 26 de abril de 1875. Como, porém,tal cousa demanda longo tempo, ha um ca-mnihó decisivo, para o governo: o da reno-vaçãodo coiilrnto, já findo desde 1913, pois nsua acção estava, ndstrictn ao praso-de 20 an-
jio? de concessão, que lhe fpi dado pelo cou-trato de 30 de junho de 1893.

W. esse contrato o governo não per-miltina o assentamento de outra linha en-
tl'o o Brasil, a Argentina e o Urugiiáy;
sem terminar dito praso, podendo então o
governo contratar o serviço eom qualquerconcorrciile, dada a preferencia, porém, pa-ra a Western em egualdode de condiçõesEsse praso terminou a 30 de junho de 1913e apezar do contrato estabelecer que findoo mesmo continuariam em vigor as suascláusulas até a renovação, parece não havermais rafcao de tolerância para a companhia'
que se, hão mostra merecedora ela mesmaO governo deve promover, segundo esta-mos informados, a renovação «lo contraio'acaulelando assim todos o.s interesses, to-lliendo; à acçao abusiva ela Western, agindode lorina «pie não se julgue essa companhia
prepotente • c_. capaz dc áttenlar contra aso-beraiiia •adnwnistrativn, - consciente • ainda de
quc deve a mesma zelar pelos seus interes-ses, mas nps Ijmites «In razão e da justiçac em observância aos preceitos contidos nasleis «lo paiz n «pie está sujeita.

Assim procedendo, ò governo eslá agindodc pleno direito sem attender a essa ouíuptçlla particularidade intima da companhiana defesa «los seus interesses,- resneitavcls em-bora, mais alheios a administração.

Seu direito vem escrlpto desde Portugal t
trnnscrlpto cm t.xlus os papeis dn Tombo.

A Municipalidade do Hio tlc Janeiro — com
ns franquias dc n-presentiieão popular — é
contemporânea «Ia cidade, "üelineailos os fim-
dnnicntos da forlalc/a o cidade pelo capilão-
múr Estucio dc Sú, logu os moradores su cou-
grcguvnm c — cm sen nume e no dos futuros
moradores — pediam "Rocio pnra o Consc-
lho" diz notável chroiiista contemporâneo. Peil
h>go constituída a Cumnrn c Dlogo tlc Olivei-
ra — "seu primeiro escrivão" — lançava nos
livros dn cidndc as recompensas concedidas
aos fundadores dn cidade c, "enlre cslas as
f.íirantins do Conselho da Câmara"j dadas aos
liiibltantcs,

Em HilliS, foi rcorgnnisníln a Câmara pelo
ouvjdor-iuór Uingo Sá «Ia ltocha, lendo a or-
pinisaçáo durado alé 1079. quando ò dcsein-
bnrgador João «In Rocha Pilta, tendo obtido
Cova organisação, transferiu a Câmara para a
várzea, construindo o edifício "com as pro-
prius rendas munieipaes". Por oceasião da
v nda dos francezes, quando a covardia ele
Castro .Moraes entregou a chiado nos invasn-
res, estes devastaram os thcsotiros munieipaes,
mas parte dos. arebivos salvou-se. Já então n'
Câmara nomeava os officiaes epie, sob n tli-
rêcçiío «Ios Juizes do Fura, policiavam c guar-
davam a cidndc; e dos nlinolaceis, que arreea-
il-Mim as rendas. Os "vereadores, cujo cargo
era "ínuiuis", tinham dc ir duas vezes por se-
iüiiiia á vercanca; liiinavain conta aos aeiini-
1'islrudorcs do Conselho e jukavnin pequenos
delictos".

Tlnhnan as seguintes funeções administrai!-
\;ts : governar os bens, "luxar" os officios
mecânicos, jórnnlelros, niniiccbos e moços de
ioldndn, loucas c mais cousas que sc compra-
vr-ni e vendiam, exeepto pão e azeite; "paga-
vam", os vencimentos aos physicos, cirurgiões
c boticários, bem como as despesas com os
degradados': As obras "só podiam ser por
piegáo" e as "fintns" sú eram lançadas pela
C.iunarn, mediante licença do governador, cor-
regedor ou regedor. No qtiaiio mcz, si falia-
va um vereador, "era preciso eleger uma pes-
soa para a administração". Na Câmara fune-
cionávam "aleaides, escolhidos pelos vercado-
rei c juizes"; thcsóurciros dos conselhos,
eleitos annualmentc, «pie recebiam e pagavam"por ordem dos vereadores"'; procuradores dos
conselhos, que requeriam aos vereadores c
juizes em pró da cidade ; os escrivães das
Câmaras, «pie trabalhavam' iia secretaria da
C.-.mara; os escrivães da "Almofaccriá", 

quelançavam ganaderia e carniça, lançavam a col-
ma e as multas. Era.iuna completa admini-
strnçnq autônoma; <pie: travou lulas forlcs —
não só contra a Companhia de Jesus como
contra os próprios governadores quc a pre-tendiam espoliar. E vencia.

No primeiro Império, cm 1827, a Assembléa
discutiu a primeira reorganisação municipal
do Brasil lendo sido em. 1828 promulgada a
caria de lei de Io de outubro, epie definiu as
attribuiçõcs das Cumarus Munieipaes; e em
janeiro «le 1830 ftiiieciouou a primeira Gaima-
ra Municipal, succcsscirá do "Senado da Ca-
mara". Durante ò Império foi sempre ele-
diva. regida pela carta de lei citada, alterada
intcrpretativaiiienle por avisos c decretos, mas
sempre mantida a: sua feição dc "corporação
municipal". Mão grado o "aclo addiclonal ter
crendo o Município Neutro", manteve-se sem-
pre a eleição para os vereadores. As.leis ciei-
tornes sempre providenciaram para á foram
dc eleger os vereadores para a Câmara Mu-
uicipal do Districto e, tlepois, para o Muni-
eipio Neutro. A caria dc lei «le 1828—expres-
sanicnte—dá ,o processo eleitoral para eleger
os vereadores da Câmara Municipal do Rio dc
Janeiro e seus juizes. O decreto dc Io de «le-
zombro de 1835 «lá ipstriicçoes para a eleição
dos vereadores; A lei de 1881 (lei Saraiva)
n. 1.029, regula o processo eleitoral dos ve-
readores. O dc 1887 altera o processo eleitoral
para as eleições geraes, provjnciacs c "munici-
pifes". Por elle foram eleitos os vereadores
que proclamaram a Republica, no Paço Mu-
uicipal. Varias tentativas fizeram Paulino de
Souza e Bezerra «le Menezes para a reforma
municipal, mas ficaram nos necrotérios das
commissõcs parlamentares.

A. Republica, dissolvendo a Câmara Impe-
ria!, nomeou, "a titulo exprcssameiitej pro-visorio", o Conselho de Iiitemlencia Munici-
pai; e, ean 20 de setembro de 1892, reconheceu-
do a "autonomia eleitoral do Districto", pu-blicou a lei n. 85, da data referida «pie man-
dava entregar ao Conselho Municipal o go-verno municipal, logo que estivessem rccònhè-
citlos dous terços dos intendentes eleitos, o
que se realisou cm 3 de dezembro dc 1892.
Leis posteriores e instrucções niinisleriaes rc-
geram as eleições munieipaes,'tendo a dc nu-
mero 939 autorisaelo o poder executivo a pro-mitigar, como promulgou, o decreto n. 4.739,
«pie creou o "eleitorado 

municipal", pelo qualem eleição popular directa, foi eleito o Con-
sclho Municipal. .

O Archivo Municipal guarda o do antigo
Senado da Câmara, e nelle as garantias da
municipalidade do Districto Federal, como pes-soa jurídica,"a sua individualidade estão do-
cumenlndns dp modo tão claro que o direito
de votar as suas taxas, impostos e fintns pormeio de representantes directaineiite eleitos,
do comedir ns suas despesas por órgãos seus
po«le até ser demandado judicialmente pormais «le umn fórinn.

Mas não hn este perigo. O illuslrc consultor
governamental estudará a questão. A repre-
sentação será mantida por eleição popular.Creia no que lhe digo."

HUMORISMO...

A TRASLADADO DOS RESTOS MORTAIS DE
0. PEDRO E SUA ESPOSA

0
-%-..

IEio um n
ni não io Dr. li

(éo Braz
O QUE NOS DISSE O CONDS

DE AFFONSO CELSO
A propósito da ciirln quc o príncipe Gas*

lão ele Orlcnus, eiiiule d'liii, endereçou ao con»
«lc dc Affonso Celso, hoje publicada, sobre Oneto do Instituto Histórico votnndo a íiiícíih
Uva de trnslndnção dos despojeis morliies A\

WjK¦¦¦¦ .w-araat^v* 'X '¦¦¦-' ¦ &mWÚ
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No Panlheon de S. Vicente dc Fora, iun--
lo ei Sé Pátriurchal de Lisboa: os liimulos
de O. Pedro ll c D, Theresa Christina,. -
de onde serão retirados os respectivos dcsr
pojos, caso seja resolvida a trtisladaçáo

para o Brasil
D. Pedro e D. Therczn Christina, ouvimos
o seguinte do Dr. Affonso Celso :

— O Instituto-Histórico c Geogrnphieo Bra>
sileirn, do qual o finado imperador foi elç.
dicadissimo prõtcctor, resolveu, nu ma das
suas ultimas sessões, tomar a iniciativa do
promover a trasladação dos restos morlaça
do ex-soberano c ele sua esposa para n Brnsií

Hn nesse sentido, hoje, em Iodei e. pniz,uma grande corrente de sympathiá, acceilail-
do a idéa muitos insuspeitos republicano!',
como, entre outros, o Dr. Coelho Lisboa-.
Consta até «pie lhe não é infenso o illuslrei
propagandista Dr. Lopes Trovão.

Foi o. republicano intransigente, professorBasilio Magalhães, «piem formulou a .pro-
posta do Instituto, onde não se faz politicaou, melhor, onde sc faz a grande politica déabnegado patriotismo. Votaram pela pro-
posta vários republicanos dc notoriedade.'
Apenas a impugnou o senador Erico CocllieÃ
coherente com o que ba annos sustentara
no Senado, isto é, que, embora rènelessõ ho-
mcnagein á memória de D. Pedro, esperava,
para manifestar-se acerca da Irasladaçãe?,
que n familia imperial declarasse positiva-mente, epie concordava com ella. Nesse sen-'
lielo o Sr. conde ele Affonso Celso officiout '
ao conde d'Eu, marido de D. Isabel, a Rç-
dcinptora, c «pie é presidenle honorário du
Instituto e seu soeio ha cilícoerita annos. Ò,
príncipe acaba de responder epie a familia/
imperial, muito grata ao Instituto, annue .1
proposta, com a condição única ele serem
afinal os despojos imperiacs inliumitilos em
logar sagrado.

O Instituto, provavelmente, nomeará uma'
çoiiiniissãg 

— disse-nos o Sr. conde —- quoleve no Sr. Dr. Wencesíáo Braz, lambem
presidente honorário do Instituto, a elclibe-
ração tomada por este, solicitando o con-
curso do chefe da Nação para quc o facto,
verdadeira aspiração nacional, breve se rea-
lise. Ainda ha pouco, por oceasião ela re-
união do Quinto Congresso de Géographia,
na Bahia, adoptou-se ali, entre acclamações,
umn moção neste sentido. Nem se ai legue?
em eontrnrio epie ainda pesa Sftlirc a iamilia
imperial o banimento decretado pelo gover-no provisório. Não só esse bãhiníciiló-(í in-
constitucional — frisou o Sr. con.le de Af-fonso Celso — como não pode prcyafeçcíentra os despojos humanos ele beiicmèritos
servidores do Brasil, mortos ha um quaítldo século.

> «<¦»» i _»

MEDIDAS FINAHCEIRA3
'^'¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦^^¦BBaaiaMnaam.BHBBi^Bia^rHaM

A sciencia das finanças é infusa nos brá-
sileiros. Raros a estudam c todos a enleiU
dem. Julgo-me, por isso com direito de qdrduzir algumas observações á opinião do sè%.
nador Erico Coelho sobre o jogo do bicho','

O representante fluminense propõe-se ei
restaurar as finanças nacionais d custa do
bicho, do qual espera a contribuição de cento
e cinco mil contos.

Não será um calculo excessivo ?
Parece que sim. Mesmo tirando tio bichei

couro e cabello, duvido que dê a décima)-
parte desse computo.

A pecuária argentina rende um pouca)mais, porém, aproveitando-se tudo : cume,couro, chifres, ossos, vikcerà\s, cascos, fifcerto que a Argentina consegue essa riqueza
com poucos bichos: a vacca, q touro, o car-neiro, a cabra, o porco, ao todo cinco. E ndjjtemos o quinlupto. Mas ' não acredito quea borboleta possa render grande cousa parao Thesouro, nem o jacaré, a agiua on o leâÇéVelo calculo do senador fluminense o Bra-sd eslá contaminado de bicho alé á inedullS,
E' uma injustiça. "\

E' mais ¦ do que uma injustiça : é uniciiaano. "*
Dous milhões e quinhentos mil contos einj .penhados no bicho correspondem a cent milreis por habitante. Ora, dous terços da pàf'pulação do paiz não vêem, por junto, ndàmãos cem mil réis, na êolla do anno.' Abcreanças, roceiros, fam^mm, indigentes, nor. :

exemplo. Demais, só se joga no bicho em i
meia dúzia de cidades. Admitlindo-se cónt 

''
evidente exagero, que a centésima parte 

"Ml
população nacional esteja contagiada pelojogo zoológico, locaria a cada viciado um'á>dezena de contos de réis. ",

Acha o senador fluminense islo possível 7En, por mim, declaro que não jogo por atinamais de dous ou Ires mil réis (l)no barro
que Cj on deve ser, o padroeiro dos jagodoreílde bicho. ¦¦•¦¦

O calculo do rendimento de um impostasobre o bicho parece-me, por eslas razoe*um pouco elevado. Em vez de eenlo e cincamil contos, seria mais prudente baixar a es-tinuüiva, por exemplo, a novecentos contos.-Ou a mil e cem; isto é facultativo.Emfim, o representante tem fé no quepropõe, e é o que serve. Eu lamento ser «fe*,'
provido desta virtude. Si tivesse fé, çnipréigana metade na restauração das finanças e]a outra metade em transportar para sitiadiffcrente o morro da Babnlonia, que me <jfòs7nie a visla da varanda.

na
S9 C* Wo faço ersea bür«i nin«i.«>m rtr - ' Q)E- fsía. ê vma Dertodc attcmiada. ,V<I5«.» «w nao laço $&&. paia ninguém nr... a digo inteira com receio dc, náo^ser. oria%
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1 R/hi d. mnls evidente ,lii*llçn e dn mnls iln*
Jjrimtu ii|.|i...iiiiiidadi< ni c.iiiMii.-.-,.vi'ii'% mie
ii.i. i.i iiiduniiii ii priipiuillo ilu pr.irngiiçfl.i du
iDiiiiihili) dn Conselho Municipal. As consldo*
jri.çôcs liU. CSlnSI"I.-.I.I i.iililicad.i quo o Congresso, por |»e»
ilido do Sr, presidente du Rcpublicn, proronn.
i.i o innnilalo dos ni-lniici liilciulei.K-s, Nilo
»"• possível que esta noticio, si Já foi, emiti.un-
ti mt verdadeira. NA» o ii.-viu ser cm tempo
iui.I.i.i.i, porque, como nqui o demonstrou i*
|)r. Uoiiçalves Mniu u «'• i.iiib. do clemoiilnrjs»
>iin.-i noçfiu dc dircllo, o iiiiiiiiliito so pódc ser
pròroRmlo pelo mandante, Si foram os eleito»
ici «I.i Districto Federal «nu- elegeram os
kcliini-. liílendoiilei, não pulo o Conúredso
kloiigi.r lhes a Invostldiirn, Mas n moíistriio»
kld.ni. ii.;. ficar aiiidii maior, porque iiiii.tiihn
ít cnvnlhoiros, que hoje mui intendentes, nfm
i.i-.-,"i.. mnls nada. Uiiiiudi, .. K-l clu-gur, jii os
jrucniilr.ini dcsllluitlo.s «lc toda r quiilquer In-
[,'estldiiiii niTici.il. Apôs num evldoiiio solução
ile coiilíiiulilado do mandato, si su fizer n'•ibcrrnçflo que sc projeclo, não será mnls pro-
i'(igiiri'in: !.ci'ii i'csiti'1't'k-ão mt nova iiomcnçiio,
|-.', cm lodo o rigor dn termo, uu, c.sriimhilii.

!íl'rnlii-*.c di'"iiiu Conselho, que Jí. se tem t-clc»
jlirlsiidn de modo bem triste o quo tudo fimcror
ijqno set-ii rcpcllldo pcln população, Sun pre»
fjHcuçu não é necessária pnra uudn, porque o•j.rcfcllo lem competoncln pnra proi-ogor o
nciunl orçíiinento —- o que será multo me-
lhor. Por que, crítflo, mnnlcr esse Conselho
|rm f.nicçncsV Todos sul.eni que cllc ploleln
Isso, não só pelo pra.or dc continuai' a gniihur
lima sii.i.u.a «pie é, só cm sulisidios, dc IHiflV
JPOIÍ DIA, como pnrn servir eleitores e Cpllll»
juinr ti sua obra dc corrupção, nté ús vospo»
}-i.s th. nova eleição, afim dc ver sc impe o ile;-
tino que ll.c cstA reservado. O Sr. presidenlc
kl.-t Republica, rcsitscllaudo um Conselho cujo
luniidiiiii terminou, um Conselho celebre por
Si.sdii nova clclçno.oliin dc ver si impede o «lcs-'(.pnio :. essa ob.it de corri.pçãoV Si 0 Dl*. So-
tire pleilca junto a S. Ex, essa medida, por
l.hi inesnui o Dr. WcneeslAn Hraz pódc verili-
jenr O que \iile quem fnz lul peditlo c a urgcii-
icin que lu. em acabar coin u suu inexplicável c
fciilninllosn i.ilcriiiiili.de."

*•.
«Do Sr. José Botelho Reis, direelor do Cy-

tn.uniu Lcopoldlncnsc, recebemos a seguinte
caria :

f "Saudações, Permilli, Sr. redaclor, que
lírica nJgiins reparos no segundo "éco" <l,t•secção "I5'cos c novidades", desse apreciado
.vespertino, publicado cm o seu numero dc
sr.bhiidn ullimo, o propósito dus nomeações
j'os e-x.i.iii.iiitlo.es pnrn us brincas de exumes

.'tle preparatórios dos collcgios particulares;'.O Dr. Josc Tavares de Lacerda, nomeado pelo
.Conselho Superior do linslno examinador dc
ipoilugucz, francez e latim dos gymnnsios
l.copoleliucnsc c dc Cntngunzcs, foi, rcalincu-
Jc, fiscal do estabelecimento sob minha «lirc-
cçnii, quando gosava das regalias de equipa-
tração. Só (|iie..i não o conhece poderá «iuvi-'fliu- tio seu espirito dc justiça, dc seu cara-'cier i* dn desempenho correcto c digno que
«Iú sempre ús eommissões que lhe são con-
Unidas. O Dr. Tavares de Lacerda não tem
nenhuma ligação tlfc dependência com o Gy-
in.ii.siti Lcopoldinonse c com os seus dircclo-
fi-cs. Foi simplesmente fiscal do estabeleci»
juciln, condição bastante paru tornal-o ido»
Deu. c que talvez tivesse influído pnrn a sua
jionicnção, justificando o accrlo tln mesmn.'Ailiciilnii A NOITE ter o Dr. Tavares fillios
mo (<.*• nuiíisio Lcopoltiiiicn.se c que cllc vne''examinar os seus próprios filhos", A lista
idos cxnmiiiandos do Gymnnsio Lcopoidineu-
isc ncha-sc, desde setembro ultimo, cm poder
ido Conselho Superior do Ensino, e por ella
jiodcreis .crificar a incxaclidãO do que foi
Hilleguelu cm vosso jornal. Tnl listn, cm vir-
tude tlc dispositivo regulamentar, deverá ser
jiubliciidii un "Diurio Official".

No "éco" referido, «le vosso jornal, lia um
lopico, referente no Oyimuisio Lcopoidineu
sc, quê diz : "Cassadas us equiparações, o
còllégip: (|',ic jú era maior, decaiu grniidemcn-
ie, ele. " "Tusso vos assegurar, pondo lambem'í. vossa disposição o respectivo livro dc ma-
Iriciilii. que o Gyinna'sio.Leopoldinensc,iiiii dos
aiiiiin.vs. dos, mnis importantes c conceituados
.estabelecimentos dc ensino do Estado dc Mi-
sins, lem prosperado semprc,sua matricula tem
tíiigiiiciilutlo tlc nnno pnrn nnno, não tendo tido,

íifoli/.mcnlc, nenhum periodo de decadência,
Suu mali-iciiln nctunl, nns seus diversos cur-
sos, é tlc 300 alumnos. Muito grato c snti.i-
feilo fjcnriii ;-i A NOITE fizesse unia visita no
jGymnasiu Lcopoldinonse, nfim de verificai' u
[verdade do ininlins nsserções, reformando o'seu 

juizo u j-c-sjie-ilo do mesmo. Si julgardes,
jpprcni, Sr. redaclor, qne o caso não compor-
)n despesas por parle dessa redacção, o Gy-
iniíasió Ltopoldineiisc, como prova de leal»
ílatlc c i!:i sinceridade de todos os seus actos,
gnroinplifica-sc a fazer ns despesas tlc via-
_çm e ele hospedagem nqui, durante o fun-
ccipnamcnln das bancas examinadoras, pnrn
jini representante tln A NOITE, que terá en-
ísejo de ajuizar dn seriedade tios exames e'tio modo por que é ministrado o ensino no
Gyniiint-.io Lcopoldinonse.

Com :i puhUcnção dcsla na mesma secção
em que fui ptlblicado o "éco" alludido, mui-
ln peiihornrcis o vosso etc. "

íi njoa guerra
j£4._;_. ¦¦¦¦ •"M"™

_ A ITAI.IA NA GUERRA

A MARÉ DE ESGANDAltOS

â _i_peia.a ia Usina
[ .Por motivo imperioso, tle excesso de noli-
fciariq inadiável, fomos forçados a retirar ela
Iiagitià a ultima hora n carta do Sr. Américo
JLiissnncè sobre o negocie)"nciniii c que publi-curemos ncompauhacía dos respectivos com-incnlni-ios,
— '-— » Tlfft i |

Vesti.los dc verão';
novo soifinicnto,

iSesale S_$_©o
acaba do receber a
•'CASA UAS FAZRN.DAS PRHTAS"

lll,. Avenida Itio Branco, í-13

¦-Mt».

O piloto Bergman voará
sobre a cidade

r .0 aviador Luiz Bergman, qne actualmente
Jtsla sc preparando para cfíectuar vários
.vôos sobre esta capital c outras cidades vi-
isinhas, realisou hoje, sobre o aerodromo'dos Affonsos, diversas evoluções, num mo-
flóplano Moraiic-Saiilnici-, de 00 HP., ao
íliial foi adaptada uma helice construída'sob os moldes e direcção do Sr. Domin-
giies ela Silva, thesoureiro do Acro Club,

O piloto Bergman informou-nos que esta
Jscmana dará inicio a essas provas,

tiWL* O&OBO cl!ocolate/ ^T-i , . . j futos e íantasia dcCliocolato, só da Iílierins & Comp. rua-Seta dc;«*>etembro. n, 103
*\- *****

fis obras do Quartel
General

!¦ Estamos informados,-Itüí que brevemente«m grupo de capitalistas proporá ao ministro
Ha ünciia o acabamento das obras da alaesquerda do Quartel- General, sob a condi»
jçao dc terminada a obra, pelo plano até. Itoje seguido ou por outro indicado peloMinistério, cobrarão o seu valor, que seráarbitrado por peritos do Exército e dos
próprios capitalistas, cm prestações trimes-
Jtraes.-

.1 ,0 engeiilieiro coiistruclor, será o mesmo
gr. A. Aicllo, que suspendeu o andamento
gas obras ha mais de dous annos, por falta
pe dinheiro.

. —$**, ¦ 

Ao loiijío dn ficnlo
To.MA, II (A NOITE)' - O rommunlcndo

«*rr»clM>l de lionicm de noite, dis i|..«- no longo
da frenlu nada houve ile Kramle imporlanclu.
O bom lempo continua, pcln que tem proso-
Ki.ido um, certa Intensidade » lula de artilha-
ria,

An nossas Lnlorlas bombardearam com nuc*
ce.'io ns iiiinlçôiH e oh ncanlonnmentos nua.
trincos nu Corno, no* Alpes Jullanos e na fren»
le do 'iicnllnu.

Os nu.H«m aviadores ronlinuam a nnlur
i'..nnde iiiilviiinih- di* forçax inimiga» na fren»
lc dos lloluiitilii-i r 1,0 Cm-So,
As operações aéreas

HO.MA, II (A NOlfli) — l'm iicrnphtno nus-
trinco lançou diversas bonibus sobro 11 poi.lt-de Lngosciiro, Adamollo, nn oslrmla do ferro
de Ilavcnn.

Offli-li.lmcitte aiiiuiuciii-sc que uma dus
Ixiinhns Inuçi.di.s pelos (icroi.lauos austríacos
Mibrc Püdiiit explodiu numa casa nn «jual sc
Unham refugiado multas mulheres e crciui-
«,'i.s. A cns:, abateu, mutandu Iodas ns pessoas-«ine nli islnvi.m. Alé ngorn furam retirados
dos escombros UU cadáveres,

l*in (lus nossos acrophiiios, tripolatlo pelo
tenente Mncchl c i.eio snrgenlo Huffu, perse-
guio uma floliiihu dc liydroplunos uustriucos
nlé- A sun luise, .ms proximidades de Tricsle,
Iniiçaudo ali muitas bombas dc graudu poderexplosivo, O hppnrclho voltou illesò. apezar
do fogo violentíssimo «to inimigo, Os dou*,
aviadores fornui condecorados,

DOMA, II (A NOITIí) r- üm supplomento
uo coimmuilcmlo official, puiilicndo pcln inu-
tlrugudn, hiformn que ós liydropliinos nustrin»
cos iii.içnram bonibns sobre ns fabricas de l-'on-
tela, Ei.scuro t- a estrada de ferro de Htivcnn,
Os npparcllios inimigos foram expulsos pelosnossos acrnphiiios.

_ ' « ***** «m
NA FRENTE OCCIDENTAL,*******

O avanço dos inglezes no Ancre
LONDKES, 11 (Havas) — O avanço das tro-

j.as inglcias nas duan margens do Ancre effe»
ctunu-6c numa frente de oito kiliunctros.

O combate coufmia, sendo pcMa(lis»ima» as
perdas jú «offridas pelo inimigo.
As operações no seclor francez )

Bitire malandres
Um casal de desordeiros quasi se estrafega,

no morro da Favella
-••-

Elln tuoida do
cacete

Elle rachado a
machadoAr ***' 9__
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Ao alto, entre o machado e o cacete, Janthra 'Mata liomcin»; cm baixo, Do*
miiti/os Pinto dc Ariii/ão

Dr. Pimciiía de Mello- ^f£M
*, 5, &% 3 horas. — Itesid. Alfonso 1'euna a. 40.

PARIS, Jl (Ilavas) —¦ Os francezes toma-
ram dcfiuiliv-tmentv n aldeia dc Sailliucl, òpo*
«li rando-sc dc uma dezena dc casas situadas
nos dous lados do caminho que vae da «Idéia
uté Ferino tlouvcrnment, 1.509 metros a
suéste.

A ameaça do cerco dos últimos grupos de
casas da -Wt-ia, perfeitamente curacter>uada ií
(arde, estava á noite concluída. As communi-
cações dos nllemães tinham sido cortadas e o
inimigo, obrigado a defender-se ou a render»
sc, offercccu obstinada resistência, graças lis
metralhadoras que não foram destruídas.

No fim dc duas horas, porém, os granado*-ros francezes tomaram successlvãmente todas
as casas, que estavam organisadns como pe-
quenos fortes, e aprisionaram centenas de ho"
mens não feridos. Os feridos, que eram cm
grande numero, foram transportados para a.?
linhas francezas juntamente com as metralha.
doras.

A tenacidade .dos nllemães cm defender esta
localidade á custa de perdas tão pesadas c cs»
1'lirada pela sua situação privilegiada no ca»
d:inlio da cota 153, que é um observatório de
utilidade indiscutível; donde sc «lescortinnm o*
montes dc Snint-Qucntiii c toda a extensão das
linhas inimigas em direcção no norte.

A tomada de SaillUel, aldeia esta Sobre a
qual se apoiava toda a organisação de trin-
ciieifas do bosque de Saint-Pierre Wuast, per?r.;ittir-nos-á proseguir no no»go movimento
envolvente para o norte c prova a' süperibridà»
dc da infantaria franceza, que continua metho-
dicamente a avançar apezar dos obstáculos ac-
cumulados pelo inimigo.

A perda de Snülisel será tanto mais dolorosa»
mente sentida pela Allemanha quanto é certo
«jue o Kstndo-Muior nllemão apresentou umasimples c momentânea vantagem local, obti-
da de 5 para (i do corrente, como uma grandevictoria que deu logar a vários artigos dythi-
rnmbicos da imprensa germânica.

Os nllemães, <iue difficilniente concordam
com unia vantagem dos francezes para alem dc
Ablt.incourt, tentaram tomar u nossa primei-
ra linha dc trincheiras entre Iicrry e Gomic-
court, c, com esse intuito, rcailsáram um ata-
que com importantes forças. Mantivemos, po"
rem, todo o terreno anteriormente conquls-
tado.

O "Excálsior." insiste em affirmar que 03
allemaes, á medida que lhes vão escasseando
homens, os substituem por canhões c metra-
lliudoiiis cm todos os sectores du frente ocei.
dental.
Os inglezes fazem mais de 3.300

prisioneiros

No rói das vndias que freqüentam ns co»-nhecidus "zonas estragadas" £ tida como
desordeira tcmivel a nacional Jand.vrn Pinto
dc Aragão, c tantas foram suas façanhas
que lhe deram o vulgo dc "Mula homem",
üss;, alcunha, dizem, foi creada quando, bn
cerca dc cinco annos, cila, do iulcrior dc
uma rotula du rua da Constituição, proslroumortalmente ferido, coin um tiro, um cabo
da Ilrigadtt Policiai, seu ex-amante.

Devidamente processada, "Mala homem"
foi novamente restituida... á iiberdndc, c,
desde então, tornou-se mais audaciosa c mais
assídua aos centros dc vairabundagcm.

Pcrcebcudo, porém, que, por isso, desper-
Iara a prevenção da policia, Jandyra foi !:a-
bitar o inorro da Favella, onde vivia com seu
amante Domingos Pinto dc Aragão, traba-
lhador do cáes do porto. O "mcuage" du-
rava' já quatro mezes,

Scntindo-sc gravemente enferma "Maia-
homem" foi bater ús porta» da Santa Casa,
onde se recolheu u 24* enfermaria; lá esteve
quinze dias, findos os quaes obteve alta.

Regressando uo redueto famoso, 110 altodaquellc morro, Jandyra foi informada dc
que o amasio não havia, como promellera,respeitado a sua ausência. Outras - vndias tln
sua laia haviam freqüentado a toca de folhas
velhas., Domingos, inlcrpellado por "Mula
homem", procurava sempre justificar-se.

Aconteceu, porém, que Domingos, de tra-
balhador que era, entrou a freqüentar os

antros da malandragem, passando o tempo
a jogar, passear, fumar, percorrendo, cinfim,
toda a escala da degradação que a ociosl-
dade creou.

Honlcm, cerca dos 21 horas, uma nova
questão surgiu entre o casal. "Mata lio»
mem", enraivecido, armou-se de um nineba-
do c, desvairado, com elle, vibrou forte
golpe na cabeça dc Domingos. liste, armiui-
do-se dc um páo, que elle mesmo arranjara,"fabricara", como arma dc aggrcpsão nos
seus desaffeclos, desancou em sua amasio
uma valente c retumbante sova, quebrando-
lhe a cabeça c cxcoriando-lhc o corpo. At-
tendendo oos apitos c brados do soccórro,
o Dr. Gdgard Jordão, delegado do 8" districto
policial, que sc achava ua delegacia, seguiu
immediatoineute para o local, onde, tomando
as providencias que o caso exigia, prendeu
cm flagrante o casal turbulento, pedindo
também os soecorros da Assistência.

Para a delegacia foram enviadas as armas
dc que usou o casal — o machado, que está
sujo de sangue, c o páo, que è de formato
quadrilátero, tendo cm todas as faces ara-
bescos e garatiijas gravadas e, entre estas,
uma cruz, o que tudo, na tbcoria dc Domin-
gos, significa: "mino ao necrotério"...

No cartório policial foi lavrado o auto
de flagrante, cm que depuzernm testemunhus
do vista."Mata homem" e seu amante, depois tlc
soecorridos, foram recolhidos ao xadrez, não
sendo grave o estado de ambos.

0 GALLO E 0 POTE

LONDRES; 11 (Havas) — Aniitincia-sfi offi-
cinlmciitc que o numero de prisioneiros feitos
pelos inglezes nn brilhante «icção dc hontem
e ,i;'e nrrolados nlliiige a mais tle tres mil c
trezentos,

<OS ALLEMAES NA BÉLGICA É i
«ni»

Um protesto dos bispos contra as .

deportações
LONDKES, li (A NOITE) r- 0 cardeal Mer.

cier acnbit de publicar um enérgico protesta
contra n deportação dos civis belgas para O
Allemanha, onde lhes exigem trabalhos de ca--
rnetor militar.

O cardeal, no sen protesto, salienta que a
deportação foi preparada por tres decretos do
governador gernl nllemão, barão de Bissing, e
que ella representa um dos maiores attentados
contra todas ns convenções e leis da humani-
dade.

O protesto é assignado por todos os bispos
belgas, excepção do de Brugges, que não teve
dt-lle conhecimento a tempo,

AMSTEUDAM, 11 (Havas) r- 0 cardeal Mer-
cier fez publicar no diti 7 do corrente uma
mensagem dirigida ao mundo civilisado e na
tii.nl protesta indignado contra us deportações
cm mnssn dos civis belgas.

A mensagem 6 assignadu por todo o episco-
pado belga, com excepção do bispo dc Brugges
a cujas mãos mio chegou o appello.

m' «eét» >im

0 RESTO NAS CARTAS

A cartomante, o ffaflo, o pote e a figa
"Miric.- Olympis, cartomante brasileira,celebre pelas suas prophccias sobre os annosde 1013, 1914, 1915 e 1916. Rua da Assem-

bléa, U9.""Mnie. Olympia (modista)', especialidade
em "toilettes" para theatro, baile e pas-seio. Enxòvaes para casamentos', 'Elegância
e modicidade nos preços.. Rua da Assem-bica, 1(9."

Destes cartões havia por abi cm quanli-dade. Si não era parn uma cousa, era paraoutra, Tudo era cliente...
Lá entrou um cavalheiro alto, magro, um'tanto grisalho, dando a npparencia de um

capitalista cm mãos" negócios.- Era 8 rtelc-
gado Albuquerque Mello. Quasi que cllc
consulta A cartomante. E quem sabe si não
tinha cousas a perguntar ? Mas madame não
estava na hora.

No entanto, os preparos estavam,- Eram
poucos: um gailo de brincadeira, desses queas creanças apertam o papo e dão um guin-elio, c um pote grande, dc pó dc arroz, comunia figa de páo ainda maior. Era o bus-tante. As cartas faziam o resto.

O delegado apprehendeu as bugigangas
que foram mandadas tle presente no chefe.'E o gallo, apertado, cantou.

Uma scena horrível
FuillaÊo e esmagado*

a coroaUadaa
Aqui liem perto, pouco depois da divisai

o.lnçtlo do Andrade Araújo, peeorrau niue-
hontem uma RCCllll horrível de limlaineiilii
de um Indivíduo o csmaguiiionto do nulnver
n curoiihiidas. JA o nosso correspondente na»
quelle Jogar havia nos enviado umn nuln 10»
bre esso horrível crime, nola ligeira, (|iic pu-
blii-AinoH hoiileui, lloie, unia t-omniissilo dt-
inoriiilores 110 logar, A frente o negociante
(.«rins Jorge, vel 11 nos i-elniiir «s dolnlhes
dessa secnn barbara. Tal qual nos foi nnr-
rada aqui a d 11 mos.

No domingo passado linha havido um con»
fliclo 11 poria de um club do lognr. denomina-
do Club dos Paladinos, do quu! e presidente
o negoclnnte cupilAo Afeixo Vieira, líssc con»
fliclo, 110 que sc dis, íol promovido por uni
molecotc, de 1K annos, de nome Miguel ("mr-
roto. que tiuiibcm morava 110 lugar c ali vivia
dc binente*. Dado a saliências, Miguel (iur-
role não pastava, entretanto, de um "imlcci-
i-ista" sem iiiiporlanciu. Por causa desso ft-1-
to, Miguel (iurrote, que conseguira csv.ipur
ua occiisiilo, lindava se-udo procurado pela po-
licin. isto é, pelo coiuinissnrlo Oscar Noguci-
ra «lu Costa, «pio é tombem empregado do nc-
gocio do mesmo capllão Aleixo, O commissa-
rio dou unia hntida nu rcsidciicin dc Miguel
(inrrotc, o como mio o eiicontrnss. IA, vingou-
sc «Io fracasso atirnndo-llie os cncnréos na cs-
Irada c, dizem, até os snntos que (.arrote ti»
iil.ii no seu oratório.

Por isso Miguel (Surrolc pôde avaliar o qiu
in dc ferocidade 110 animo do comniissacio.
Mns os dias sc succcdiain, e cllc, que sabia
não lhe poder acontecer outra cousn sinão ser
preso rorrcccioiiiilmcittc, voltou a seus affa-
zores..

Estava, assim, ante-houtem, no negocio de
Oirlos Jorge, quando ali chegou Anlonio Piii»
to Duarte, conhecido por "Tenente Maluco",
que pediu fosso cllc buscar u.iiu' t-gi.n do do-
110 du casa, 110 pasto, (.arrole foi buscar a
égua c o caixeiro do estabelecimento, Salva-
dor Moreira Lcssn, prcslou-so a arrcal-a. O
tenente inonlou-a c, 1, pretexto dc niio ler por
quem devolvei- o animal, solicitou tle (turro-
te que o acompanhasse até á estação, (lar-
roto iicccdcu.

Logo que chegaram, o commissario Noguci-
ra, que lá eslava dc nlcatéu, surgiu e deu voz
de prisão 11 (Iurrote. Esle não sc quiz entre-
gar.Nesse momento o negociai.lc capitão Alei-
xo, patrão do commissario, nppnreccu, de rc-
volver; Ameaçado de ser baleado, Garrole sa-
cou dc unia navalha e grilou que não lhe
atirassem ,quc cllc sc defenderia a golpes,
límquanto isso o commissario Nogueira deu
dous passos para dentro do negocio c voltou
empunhando uma cambiou. l'm tiro parliu,
c ütirrote caiu ferido. Ainda assim pòdü cr-
gucr o busto c gritar que o mio matassem co-
vardemciite. Outro tiro partiu e dc novo Cur-
role eslirou no cimo. Estava morto. Mas os
tiros sobre seu cadáver partiam ininterruptos.
Um fuzilamento a carabina c a revólver!

Depois, pisarani-n'o a pés, deram coronha-
das sobre o cadáver ainda quente tio desgra-
çado, esmagando-o, ensopando a terra dc
sangue.

Essn scena foi demorada e, parn finalisa-
rem o horrível espectaculo, commissario c
patrão mandaram buscar uma carroça do seu
estabelecimento, atiraram o cadáver da victi-
ma para dentro deliu, c conduziram-11'0 nté
o cemitério da localidade, onde pretenderam
nfuhdiil-o numa cova. O administrador, po-rém, a isso se oppoz.

Foi deixado então o cadáver, crivado ds
balas c amassodo a coronbadits, 110 chão, co»
berto com umas ramagens.

Só hoiitcm foi feito o enterramentò.-

A narrativa que nos fizeram os que vic-
ram «lo Andrade Araújo, para pedir justiça,
poi- inlennedio da A NOITE, dc*;é; ser ou des-
truida cabalmente, óu a base «te nriii rigoroso
inquérito para a punição dos culpados de tão
bárbara secun.
*"•- • . . ¦'¦ ¦—Bw ¦

As despesas com a paci-
ficação do Contestado

* —
C ainda 6 i>ror.ls<» ounap

1.262Í084$095 í
Tlvciíui» IioJc entrada nn Caiiinrn i.» i j,.nuiçófs reiiiflihlii» pelo Ministério du c,,.,,,,.A visla do um rcquerlmenlo do Sr, m ,,

ilo l.nt-cnli,, rcliillvu As dospetns do i.iiii„l
tudo uo periodo de IUI l-lül,.,

U creillto abcilo poi" decreto, dizem .,., ;
formações, rcferlmlo-so A nulorlnaçíio ^ •'
dc Hvli-inliro de 1UII. foi de 1 .IMlOiutio* ,i,
quiif. I.'in lniiiiii «li-.li'h.i.iln. A Dli-eclnrli, ii.Contabilidade, 000 A Directoria do 'liu-lniirí
no Parnnnj havendo '170 em ser no 'Jrjhuiiai
de Coutas,

A primeira dnquellns pnrcèllas esti". nulm
dlscrlinlnadii: fiirdiimculos, B8iO.V.i|i||R; V{ .fiiiu-iitiis exlriiorilliinrioH do praça.. r;.\'.
7l:.fi-í.«l; hnvciidi) um -;.id» de 191 uim

Do cri-dllo do I.r.OO conlos nbt-rlu u. i„ |i...
creio dc -H dc abril de 1015 ha n doiii«>nstrn*
ção fcilii assim: Dlrcclurlu dc ('niilnbil|tla_
de Guerra, 008:11009: Delegacia dn Tln .,„',.„
de Silo Paulo. -00:0(1.1**; Idenf dn Páreiiif
101:1(10?. havendo cin ser uo Tribunal (|^
Contas rilO-.üliliít. A primeira daqucllns par»cvllns foi iipplicada do seguinle modo: u\v.
gi-nuiiiiiis, liol08303i forriigcns o ft"-i,.,;,-n*
108i032?o71 i ínodlcamoiitos, !»IsG.H$0IG; má!
tcilal bellico, lUt:IMi»cK0l; Ironsiiorlcs, ,K
l.")i7IID5I»»; voncimonlos extriiordíiiiirios «i»
praças: .00:4009078; li-rço de campanha » „r.
ficiaes. 22:lil!)->lll. Iln um saldo .Io
20:1189140.

K' esto o final das Informações:"No corrente nnno nenhuma dor.pcsn ii-ln.
liva ao Contestado f«n' paga por esla Couiabi.
lidade, restando pugne a Imporlanciii do
lT263tOB4f*005t sendo 857:6588801 do e.venieir,
de 1911 c 405:1-59304 do segundo seu ilv de
1015, pclu Delegacia uo Paraná, 1180:117*780 e*
(i'_G:56<S$<llá por estn Contabilidade, pcln quefoi dirigida no Congresso Nacional a ii.ciikii.
gein presidencial dc lll «lc novembro de líi)'i"

¦ ***** —._

MUITO CHIE!!
F.' a-.osplondidn collccção de serviços de 'fOILETn-i

cm prata dc lei que"La ü©sra!®"
possue. Tisilae a exposição dc niiiiinlifi.

São indiscutíveis os preços, (iiinliüiíilcs o o bom
gosto.

Avenida Rio Branco n, 180
*****

O excesso tle matéria fez ainda com quenos fosse impossível dnr boje publieidodca uma longa c elucidativa curta elo dcpu-ludo^ Joãp Elysio, hoje recebida c em queS. Ex. se oecupa da ultima entrevista a nósconcedida sobre aqucllc assumpto.
Elixir de Nogueira — Milhares de Curas

Formarão mais de
dous mil cóilegieas

no dia 19
O cominando da 5* rca.ião militar ex-

pediu hoje òfficios aos.-directores tios tlí»versos collcgios secundários, convidanclo-os
a tomarem parte na parada tle collcgios, árealtsar-se no próximo dia 19. A região
militar suppõe que formarão íílumnos ciosdiversos collcgios, inclusive o militar, emnumero superior a 2.000.

Coirimandará a brigada dc alumnos, o co-
ronel Alexandre Leal, director do Collegio
Militar desta capital.

• -rn- i

CIMENTO íSt^ar-
PAULO PASSOS & C Luzia

r.u.i
iOii

r '"no
Nti.U

As homenagens de hoje
á memória de Servulo

Dourado
Pela p.issugcm do primeiro trimestre da

morte do cx-dlrcctor do Lloyd, Servulo Dou»
rado, foram hoje prcstiida.. lionieiingcn ¦ ú sua
memória pelos funeciouarios daquella i un-
pniihiíi c diversas sociedades de homens do
iiinr filiadas ú Pcdcração Marítima llrasi-
leira. A's 9 horas foi inandatlu resar, pela fn»
íiiiiia Muller dos lieis, missa na egreja dn
Immaculadii Conceição, ú praia de liolnfogo,
á quel compareceram represen facões de todas
as seções tio Lloyd c gruiidcnuincro dc ntlmi-
radores c amigos do morto. A's 18 e ...cin bo»
ias, perante numerosa assistência, rcalisnu-se
a substituição das placas da praça das Mu.
ri.lhas, o pequeno largo fronteiro un lloyd,
c que passou a denominar-sc praça Ser. iiln
Dourado. Por essa oceasião falou o deputado
mineiro Fausto Pcrruz, que, num pequeno dis.
curso, alluditi aos serviços prestados ú nossn
principal companhia dc navegação por Sn»
vulo Dourado, justificando a homenagem que
então se prestava A su.v incmorJn. Tocou ilu-
í-iiulc essa cerimonia a banda de musien ilos
fuzileiros novaes. Como se sabe, a dciiomi-
nação que pnssou a ter a antiga praçn «lus
Marinhas foi dada pela Prefeitura, que desle
modo prestou tnmbem a suu 'homenagem a
Servulo Dourado. Era, pois, iintural que ti
prefeito se fizesse representar. No ciitmilp,
S. Ex. não quiz ou não pôde correspoiider
ao convite que lhe foi feito,tcf)..lri!)tiinil.i e
muito para a dcsorgaíiisação «lo progi-iiin.ua
dus solcmnidndes, esperndo que foi dttraiilõ
muito tempo c por fim não mandando nciii si»
quer o seu secretario..

Da praça Servulo Dourado encaminharam'-
se todos pnra n praça Quinze tlc Novembro,
onde tomaram bondes cspcciacs em demanda
elo cemitério tle São João Dnptistn. Ali o Sr,
commandante Muller tios Heis falou junio á
sepultura de Servulo Dourado, a quem sc rc-
feriu tocado de grande emoção. Estavam ler»
minadas as homenagens publicas.

A's 11 horas, nn Congregação dns Offi-
cines da Marinha Civil e União tios Pogiiistas
realisou-se a inauguração do retrato de Ser-
vulo Dourado, falando por essa oceasià i os
Srs. Euclydes Ponscca c Affonso (iostu, (|üc
recitou um soneto dc sua lavra.

A's 10 horas, ú rua i\!;irtjucz dc Oliniln
sédc da Obra de Protecção ás Moçhs Solte
inaugurou-se lambem o retraio do ex-din
do Lloyd, falando por essa oceasião b Sr.
fnel Pinheiro.
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Quercis apreciar bom e puro caíé'
S6 o £aAr?a£,í.30

-aatSEJ—
á'-i"Os pães têm uma grande rosponsubilid:

quando suas filhas passam ao estado dc i
llit-r. Si ua funeções não estão régnlaíisn
no desenvolvimento das ficnhoriias, lia o
fi aquecimento, podendo degenerar cm tnt
culose, Neste periodo n pallidez, friniui
dorea no3 quadris e noa rins, tem peranteirritante, falta dc appetite, büo symptomas i
mostram a necessidade «le um bom tônico
tônico achará com o uso das Pílulas ItoSneias
Dr. Wlllams. O grande tônico para o síiuií"
nervos.

ASSEMBLÉA *__
DAS 2 EM DIANTE

TELEPIÍONIsíOENTI, AL 5.7ÜÕ• 1S1IÜ i

r
A PIRATARIA ALLEMÃ M

A acção dos Estados Unidos
NOVA YORK, 11 (A NOITE) — O secretario

de Estado, Sr. I.imsing, entregou hoje ao pre-sidente Wilson uni memorial contendo o re"
sumo da ácção do Departamento d'Estado du.
rante a nova phase da campanha submarina,
Nesse documento o Sr, Lansing refere-se aostorpedeainchtos do "itowanmore", do «'Co-
lombian" c do "Marina", reproduzindo cm es-
sencia os depoimentos dos tripolantes dessesvapores. Trata especialmente «lo caso do "Co-
lomblnti" o do "Marina", visto que aquelle
vapor era de nacionalidade norte-americana eeste tinha a bordo 56 riorte_americonos quandofoi meltido a pique,

Termina o Sr. Lansing dizendo esperar pe-Ias informações do governo nllemão, que de»
vem chegar até fins da semana, para o govêr»no poder agir. _".
O 'torpédeamento 'do «Baslo*

LISBOA, 14 (Havns) — Foi torpedeado" fiodia 10 no Mediterrâneo o vapor "Dasto", que.trazia para nqui um carregamento de seis inilburricas de assucar americano,
m* ***** -*£__

Q «BLUFF» DA INDEPENDÊNCIA"Itu. 
DA POLÔNIA

Um prolesto de legítimos polacos \
PARIS, 11 (Havas) r— Numerosos polacosemiuentes chefes políticos representantes elaPolônia, Galiein, 1'osnanía e Silcsia, í-esldon-

lcs no estrangeiro, redigirani um vcliomento
protesto contra ai crenção auslro-nllemã doreino d.i Polônia conip'i'clieudendo apenas osterritórios pècüpados".O i-cfei'ido_tlocümculo considera j» pi-ojcctos

militares da Allemanha- e da Áustria como um
grande desastre para os polacos c o acto poli-tico da constituição do reino como uma novasaneção da obra de partilha,'
__ .| * 1*1. >&*•

m 'A RUMANIA NA GUERRA
A Situação '*m&««- 

í..|_l
LONDRES, II (A NOITE) fe- Telegranunasde Bucarest dizem que ao longo de toda a fren.te da Transylvania as forças rumaicas conti»íuiain a repellir os austro-allemães. -
No Banato, a sudeste de Orsova, na margemdireita do rio Cema, affluente do Danúbio, osteuto-bulgaroB atacam fortemente as linhasrumaicas, mas sem o menor suecesso,
Na Dobrudja, a situação continua a ser mui •

to favorável parados russo-rumaicos,

7, PORTUGAL NA GUERRA
Exercícios em .Tancos .

LISBOA, 14 (Havas) == A" missão militarr.nglo-frnnccza vae assistir amanhã aos exer-cicios dc Tancos,
Os of ficiaes francezes parlem para" Paris ilo

próximo sabbado,
.. _.. w •**** i^

i EM ÚTORNO DA GUERRA
A 'demissão do ministro das mí. fi

iicias do Canadá
OTTAWA, U (Havas)'.;»r Pediu tleúiissSoile)

cargo do minisli-b das Milícias' o Sr. Sam Hú-
gl.es.

m

•mo**—*-
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.

Oculisuí*.'Largo da Carioca 6, sobrado. I

Em flagrante I
Depois do assalto

Correndo", perseguido, pela rua Silva lar-dun, foi preso pelo guarda 1.007 o larapioOscar Baptista de Souza .Queiroz.Havia elle, pouco tempó antes, assaltadoa oiinvesana á rua da Carioca, 20,.onderoubara tres caixas .com aniieis, po valorde 1:000$000.
Quando fugia, deu duas a um compatihoi-ro, que se evadiu, sendo cm seu poder ap»

prel.iejidida a restante.
Queiroz, mandado para a delegacia do3o districto, foi ahi autuado,

*****

A Saude da Mulher
CUR.A. TODOS

INCOMMODOS DE SENHORAS

OS B

A situação de Angola
LISBOA 14 (A. A.) -- Virá brevementea esta capital o governador civil dc Anoolatsse administrador Vem tratar com o co-verno central dos interesses da colônia, cs-pccialmcnte nos negócios referentes á sua-situação financeira.

Elijcit d* Koíue/rts-JJnicfl i» arando boBsumoibtIIl(1«' WPES SA'.t*0i_r.

Um facto que causa estra-
nlieza

Ninguém se inscreve pas-a o
voluntariado de dous

annos
Ha tres dias estão abertas no commando

da 5» região militar, no qiiartcl-general,-c>sinscripções para O voluntariado de 2 annos,sem que até hoje ninguém se inscrevesse.
Tem isso causado estranheza no Exercito,
pois ;é sabido que, quando foi da inseri-
pção para o voluntariado especial, só no
primeiro dia as inscripções elevaram-se a
perto de 80.

¦ qótt» »
Exames de sangue, anaSyses

de urina, etc.
Drs. Bruno Lobo e Mauricii de Medeiros daFaculdade tlc Medicina — Laboratório dc Ana-Ivscs e Pesejuizas: ROSÁRIO lC», esti, praçaGonçalves Dias.. Tel. do Lab., N 1834.

"> •***> ioittmBo/i gp jjxiia o jnsn^epuoj d sn|npjt_

O Tiro Brasileiro Tavares
de Lyra

_'MACAU, 13 [(Serviço especial da TA' NOI-TE) —- "Foi installado hontem, com 120 so-cios, o Tiro Brasileiro Tavares „e Lyra;
que tomou o nome do ministro da Via-
çft-i, em homenagem aos serviços presta-dos por S. Ex, no Rio Grande do Norte, eespecialmente, a este município. ;

u
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(;ig<"-.os populares, de
ÜUPbIIOO •h'"io_IUo Novo, para200 róis, com valiosos
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Uma locomotiva pilhou

um bonde
Tres feridos

Cerca das 14 horas, num cruzamento da
ruu da Alegria com a linha férrea da Lco»
poldiun, no lognr denominado Bcmficn, oc-
correu um desastre que poderia ter tido cou-
sequencins funcstissimns, não obstante sc
verificarem tres victimas, felizmente com
ferimentos de pouca importância.

A'quella hora, a locomotiva n. _0ü, mano-
brada pelo machinista Ignacio dos Símio1;,
quando por ali passava, chocou-se violenta-
mente com o bonde linha Alegria, n. 100,
que também por ali corria, tendo o motor-
nciro, ejuc sc evadiu, desrespeitado o sigo:.'
de um bandeira que se encontra naquelle 1"-
cal. Do choque resultou sairem feridas ns
seguintes pessoas: Cíaudina Gcnovcva, de 50
annos, residente ú rua Nora n. 7; Anua Au-
gusta do Rego, de 28 annos, c seu filho Ar-
tinir do Rego, residentes á rua D. Clara
n. 21; todos tres sairam feridos nos braços,
pernas e rosto, sendo que só a primeira pre»
cisou dos soecorros ela Assistência.

A policia do 10° districto esteve no local,
verificando terem ficado grandemente da-
nulificados a locomotiva, o elcctricO c o
carro reboque n. 1.40o,

Foi aberto inquérito.
_- ' » •*#*&* i •

Dr. Hilário de üouvêa-^1;;;:
riz e garganta. 20, Asscmbría, elas 2 ás i. A's scgim.
das, quartas e sextas.

» m*** r
FarinSiaFior \
Msntãlga pura nata (Biscoitos Leal Sanlos
Ovos frescos .*.)

'¦—¦ ¦ » mt**»} »r ' —

Actos do ministro da
Guerra

Foram exonerados por acto de hoje, cie»
ministro da Guerra, o primeiro tenente An-
tonio da Silva Rocha, do logar dc instruçtor
de cqtiitação da Escola' Militar c Américo
Corrêa, do logar de pratico de pharmacia
da Fabrica de Pólvora sem Fumaça, sen.lt'
nomeado o capitão Francisco tlc Vascoii*
cellos auxiliar da terceira divisão do De-
parlamento Central.

¦ ****» —

COLi-YI?.©0""1 *3 lnflnmniaíoCE daí
.MOURA BRASIL Ru üroufiu0âyana, a?
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A GUERRA
•«ps»

tlsua grama-a vfictoffla
Supremo laz ctcsapiiaracer
a lotaria <ío Klo liranclo

do Sul
i*" 

"A Companhia de Loterias Naclonaes ile
[Jlrasll propoz no Juiz» l-cileral uma noção
prdlnnrln contra o Iv.tado du llio Orando do
Sul r u firma '/.. Áhrnno & nl. Poria, pedindo a
dcMlaeiío dn iMlhlttilfl do contrato celebra-

iiln cnlrc esse Eslndn e a firma linche, l.etle
ii. C. transferido a Zainbraiio S l.n Porta, e
(\ iiiiidcninacão dos ròo a lhe pintarem os
diunnos causados com a concorrência assim
leila com a celebração dc tal contrato, «iue vi-
•;av.i a cxlraccão dc loterias no nicncioiiadü
JL"'l'lllo.

Ãllognva a autora que cm Mi do fevereiro
ile 1011. de accordo com a lei federal n, 2,321,
«lc :m de dezembro de IU10, contratou com o
.(governo da União 0 serviço da extriicção de
Jotcrlas federnes até 1" dc março de 1821, li-
landi, subiogada nos direitos da União pura
excluir toda c (piniquei' concorrência c. como
estas loterias a seu cargo constituíssem ser-
vlços o rendas fedemos, sustentava quc seus
bilhetes deveriam ter curso livre cm lodo o
território nacional, não podendo soffrer cou-
coiTcncla sinão nos casos estabelecidos pelo
Ari. 31 da lei 2,821, dc 30 de dezembro de
1910. o qual, cm seu pnragrnpho 11 cstnbelc-
ee "ficar o governo aulorlsado a celebrar
jiovo contrato para o serviço dc loterias fc-
(tentes pelo tempo dos pensos dos acluacs
contratos para a cxlraccão dc Interinos esta-
«Umes, comtnnto quc, cm hpothcso alguma,
excedesse ao lapso dc 10 nnnos, podendo sc*r
prorogndos ou modificados dentro do praso
ani" excedente dc 10 annos, os acluacs contra-
tos ilas loterias esladuacs, islo é, os contra-
Ins então existentes"'. Entretanto, o listado
du liio Grande do Sul, quc, na data da lei
acima, explorava legalmente o jogo dc lote-
j'lns, devendo o contrato, que firmou com
Barbará Filhos, paia tal exploração, termi-
jiar cm 31 dc dezembro de 1912, chamou nova
concorrência para aquelle serviço e nssim,
cm 1912, celebrou conlrnlo com n firma Ra-
çhe, Leilc & C,, sem obedecer no dispositivo
(lo lal art. 31, paragrapho 11, citado.

Examinando o juiz federal a queslão susei-
Lula, julgou improcedente a aeção, sob o
fundamento dc que a intenção do legislador,
no alludido paragrapho 11, foi precisar o
lapso de 10 nnnos para a tolerância do jogo
«lc loterias na União c nos Estados, permit-
tiniln n prorogttçüo e modificação nos contra-
Ips ''dentro «lc«.sc praso, Innlo para n União
como para os listados, e que a annullação do
contrato citado só a União, por seus órgãos,
;cra n competente pura promovel-n, etc." Desta
•sentença nppellou a referida companhia para
o Supremo. Na sessão dc hoje desse Tribu-
jwt, relatado o feito pelo Sr. ministro Coe-
llio e Campos, que confirmava a sentença ap-
pcllada, pediu n palavra o procurador geral
da Itepublica, liara dar o seu parecer, opinau-
>!.i pelu annullação do contrato estadual pc-
(iiiLi c, |ioslo o feito cm discussão, tomados
o-, votos, foi verificado que o Supremo, con-
rtra os votos do.s ministros Coelho c Campos,
Viveiros dc Castro c Pedro Lcssn, dera provi-
menlo á appcllação, para reformar a decisão
do juiz federal c ánnullar o conlrnlo itlludi-
tio, na fórina do pedido.

-—"ZTTr- - ¦¦¦¦ — ¦-

Foi sancionado o projecto de
balneários cm Ipanema

. Foi snnccionndo pcio prefeito o decreto fju?
çuiicede aos engenheiros Octavio Alves Rlb.ei-
ro dn Cunha o Vicente Licinio Cardoso o di-
reilo de construcçào, iustallação o exploração'durante 50 nnnos, dc nm estabelecimento bal-
ncario na praia do Aty>(""'pr.

¦¦ * — '^m'*'^"—*** '- i

Sif á pwm @pi© o
iiitiiitó i§ tcéln-

53 (pá em egnaè tio-iá a
questão

Como ficará a questão do Conselho Muni-
cijial '? Eis a interrogação que fazem o publi-tü c os iutercssadqs, por ter sido hoje nppro-
.v;.do no Senado, cm terceira discussão, um
projecto dc reorgniüsaç.fio do Conselho. Por
outro lado o Sr. deputado Afranio de Mello
1'ianco *i.'ie insistir no seu projecto, que teve
parecer contrario da commissão de justiça dn
Oíimarn.

O Conselho Municipal encerrou liojc as suas
sessões c amanhã extingue-se legalmente o
mandato dos intendentes. A cousa é simples:
o projeclo hoje approviido cm terceira dis-
çtissão no Senado tem muitas semelhanças
com o da* autoria do Sr. Mello Franco c iião
prejudica este, qiit seguirá os tramites le-
gues. O nppro va do liojc recebeu varias emen-
das c por isso depois cie amanha será enviado
á Câmara para ijuc esta, em disciiss'; única,
sc pronuncie sobre as eiitas emendas. Sendo
«.ias approvadas, o projeclo subirá á saneção,

Mas o mandato dos intendentes 1
.\iTirma-i;e que o governo, de accordo com

o precedente do Congresso federal, julga que". mandato só se extingue com a expedição etc
novos diplomas c assim providenciará para
que o Conselho se remia afim de votar o or-
!,':inient',) municipal, que o Conselho não teve
itempo de votar...

i'clo projeclo liojc approvado prorògá-sç o
mirnd.Yto dos acluacs intendentes nlé 31 dc
jninrçò de 1917.

Dizem que o governo assim o quer.., E si
" governo quizer... os intendentes farão oSacrifício dc receber o subsidiosinho'...;
'-" - -¦ ¦ *—-jf-g.fr.jp. •. ..... .mi mm,

A inauguração do Primeiro
Salão dos Humoristas

Inaugurou-se ás 1G horas o "Ia Salão dos¦fhinioristas"' Apezar da cliuva que justamen-".•• aquella hora caiu sobre a cidade, grande•'liiluencia. Visitas offieiaes, os Srs, Drs. Car-los Maximiliauo c Azevedo Sodré, que tinhamsempre as pbysioiiomias a demonstrar queJi.-'. expositores haviam conseguido seu fim. Ei'íi mesma opinião eram tocios os demais vi-
jilaulcs, senhoras, senhoritas c cavalheiros,
pois do mesmo modo seus semblantes se apre-
|entavam. O Sr. presidente da Itepublica até
| ultima hora fo! esperado pela commissãoSos humoristas, composta dos artistas Raul,•Acry, Belmiro, Kalixto, Luiz, Fritz o Nemesio.fc. Jix. nao compareceu, tendo, porém a cx-posição sido de verdade coroada de exito.

LONDRES, U (Havas) '-• O lommunt»
cado otflclnl do tí* .itral .Inlu confirma a no»
laia dc cpie q nluciii fortificada do Bcnumont-
Hnmcl 'foi lom:i:l;i dc nssalto pe.tw tropas
íiil<Ic';ir, que avançaram «t«5 ai ccfcnntoi
db BcQucoiir(*8ur-Ancrc,

O mmicro de prisioneiros feitos nah» Iu-
glezcs jil ultrapassa dc quatro mil.•O combate continua.
A Intensidade da espionagem nl-

Icni.i na Itália ' i
no.MA, II (A NOITE) — O Tilbim-il Mtll.

tír confirmou n sentença do connollio de uuer»
va siiiinilnnilii fuzilar, por crime de nlttt trai»
<;ào, t. Indivíduo .To*:6 Lnrézc, Foi também con.
filmada a sentença quc condemnou pelo inci.
mo crtmo a prisão perpetua o Indivíduo ds
nome Dante PíiRazr.aiio.

A senhora nllonifi, pre*» me» proximidade»
de Como, quando tentava ntrave.inar n fron.
loira mis,a, o cm poder da qual foram eiicon-
Irados Importantes planos do porto militar
«K> Epozzln, foi julgada summarianiente e con»
ri cm nada n morto, sendo logo depois fuz'ladn.

Diversos jornac« dizem nue cila ©ra ci-scla
com um rico industrial do "Morna.

~* -«SS O 3S*»-—• -

As corridas de 19 (leno-vfimfero
O Jockiey-tpjub ®a*$jaimsa oseu giragraüsima

N'a sun sédc social o Jockey-Clnb encerrou•flc-jo u tarde ns inscripções dos parcos que
^l.*}7-1'pi\1na:/OIU1,lctí'r ° Pi-ogcnmina dasCorridas dc 19 do corrente .(•'oram recebidas as seguintes inscripções:rnreo Jockcy-Cluli — 1.600 metros — Sul-iuo u.l kllos; Argentino, 5ÍS; Pontet Cauet, 52'iicrrpt, 51; Battery, 50; e Pogaso, 48.rnreo Prado Fluminense ¦— 1.450 metros —iivonnette, 52 kilos; Dionén, 52; Joliellc. 50;e Irancia, 40.

J'areo Velocidade — 1.450 metros — Da-• i, 52 Iíilos; Espanador, 51; Mncisto, 61 j «:,ifi-

•;ai.
rn s

luila

Florence, 47.
ites dous; últimos parcos foram rcaberlos'uiinln-feira próxima, ús 1C 1|2 horas, fi-constituídos como cslão mesmo que ou-nscrjpçoes nã-j lhei scjinii «pjioicu-

dos austríacos cmO novo crime
Patina
ROMA, II (A NOITE) — O ministro Kt.vo-

lati, quc «o encontrava em visita fi fronte do
Curso, voltou dali a Padua, ondu cltesou liou-
tem «le noilo, parn assistir nos serviços do re-
moção dos escombros das casas quo abateram
com o bombardeio dos noroplano-i runtria*
cos.

Os funeraes das victima? renllsam-so liojc
dc tardo, sendo o governo represontado pelo
Sr, Hi.isulnti, ESpornnt-se manifostaçõoi de
protesto da popil1a;8o de 1'bíIuji contr;» tsse
novo ciimo cios austríacos.
O Dculscliland) está a partir

NOVA YORK, II («l NOITE) ~ Informam
dc Nova Londres quc foram embarcadas r< bor-
do do submarino hUemfio "Doutschland"
grandes quantidades dc provisões, especial-
mente conservas c compolas.

Kspcra-se a pai lida do "JOeufachland'' para
cada momenlo, No sabbado passado, o seu
commandante, capitão Kocnig, declarou quc
esperava sair de regresso i\ Allemnuha ntí 15
do corrente.

Diz-se qne no largo andar.'! diversos cruza-
dores ligeiros inglezes cjue se prcpariÍTB\ pura
perseguir o "Dculschlnnd",

Morreu o aviador De FeU ' ¦'•;

PAUIS, li (A NOITE) r- Confirma-se offi-
clnlmcnlc a morte, cm combali, d.> .f/uixlov
francez Del Fcls.
Oj francezes repcUem um assaleo

nllemüò
PAUIS, 11 (Havas) — Coinmunicado DÍÍlcial

dn tardo:<;JS'a região de PresSo1^ luta de aitllliarià.
As nossas tropas roj.ellirnm um forte des-

facanicnto inimigo que procurava approxiraar-
se das nossas linhas a oóítc tio Auberlve.

A noite correu calma uo rist-í ás linha dc
frente."
O vapor (iSarah RatJclíffeií torpi-

deado
LISBOA, lí (Havas) — O vapor horue&iez"Iludiu", vindo de New-Gnstle, desémbar-

cou íieslc porto vinte e oito náufragos do va-
por ingiez *'Santl. Radcliffe", torpedeado
tras-anto-houtem, no raav dc Biscaia por um
submarino allcmtto.

O "Snrnh Radcliffe", além dst •fecehôr vm
torpedo, foi aindn alvejado com vinte tiros, (lc
canhão.

O vapor afundou rapidamente,-
.. «y-mmWpi ...

Um íM do jíiMSo•cara a cidado
• )

Tarminou o maeitfia-fo
do ConsolHo Mu<

n1oü|ial
Ej|àTím*5! livre*; dos cavalltolros rme, no

largo dr» Mão do Bispo, fingem do represou-
Inntcs da cidade ? O (.onsôíiio encerrou hoje
as suos sessões. Mns parece rjuc elle espera
reunlr»so por estes dlns cm virtude dc proro»
Ançõr* do mandato, lOgundO um projocto em
votação no Senado, Assim, a «1» lu»je foi a•ultima sessão do nctunl periodo legislativo.

No expediente o Sr. Osorl» du Almeida res-
pondou As considerações hontem fcltnj pelo
Sr, Honorio Pimenlcl, cm torno do orca»
menti), accentuando «juc ha àuiímontos na tri-
bulaçito pnra o exercício próximo, O Sr. Ho-
norio voiu (i tribuna c respondeu no Sr, Oso»
rio, abundando nos argumentos nnlcriorincn-le formulados.

Depois o Sr," Arlluir Menezes mandou á
ntesn «luas Indlcnçõos: uma dando o nome de
Augusto Vnsconeollos n uma escola primaria
e outra autorizando a mesa a adquirir, parn
ser còllocada no túmulo desse cx-sonndor,
lima corô.\ de bronze, O Sr. Leite Ribeiro
discordou desta ultima, dizendo rjuc seme-
Ihnntc dosposa devia correr por conta dos in»
tendentes, retirando, por Isso, o Sr, Menezes
a indicação, Falou depois o Sr, Oliveira Al-
cantais, que requereu fosso lançado cm acla
um volo dc louvor no Sr, prefeito pela ho-
menngoni quo prestou ao Sr. Scwulo Dou-
rado, dando o seu nome a uma das nossas
praças. A ordem do dia foi npprovada, mo-
nos o projeclo sobre funccionarios da líscola
Dramática, Ao projecto que mandava contar
tempo dc serviço no funecionario Erasmo
Conlnnlo foi apresentada umn Infinidade de
emendas, conceder.ilo jegual favor a outros
•cidadãos,

No expediente- final o Sr, Leite Ribeiro
despediu-se dos seus collegas, tecendo elogio1}
ao Sr, Osório de Almeida, «iue agradeceu c
fe^ á ncção do Conselho grandes elogios.

Lida a resenha dos trabalhos definitiva-
mente approvados, foi suspensa a sessão por
mein hora, para lavrar-se a neta ds encerra-
monto.

E nssim néahou õ Conselho..,.: C'ue a ter-
ra. lhe seja bem posada...
—'¦¦-— ini t ^>t*Wl '¦¦¦ ¦'¦

commercio e novo or-
çameiito municipal

directoria da Associação Commercial ne-
hoje, por tclegrommn, ao Sr, prefeito

nmi.icip.nl, uma audiência para troca de idéas
sobre o.s interesso:; do commercio, CHI face do
novo orçamento.

«S*»s»

A
diu

Minas e a imniigração já-
poneza

BELLO HORIZONTE, 1-1 (Serviço especial
dn A NOITE) — Gonfemiciaram hoje com o
presidente do Estndo o; emissários da Com-
panliia dc Emigração Japonez.i, O governo
não pretende devido ás circtimstancias actuaes
subvencionar nenhuma corrente iinmigra-
loria,

MP'
O cambio abriu com os bancos estrangeiros

sacando a 11 Ul|82 c o do Brasil a 11! d., e,
pouco depois até ao fechamento, tornou-se
geral a taxa dc Vi cl, Os esterlinos foram nc-
gociados a y0?li50. o as letras do Thesouro com
4 1|2, B, 5 1[1 c 5 1|2 °j0 de rebate*. Eiü Bolsa,
o movimento para as apólices da União foi in-
slgnificnnte, mus para as da Mtmicipnlidact
liouvc venda para üí' dns de 1001, no porl,, it
318"i, 183 dus do 1906, no port., n 1045, e dns
dc 1914, no porl.. em sua maioria a 185$, Pnra
as acçõçis das Docas da Bahia, houve, vendas
pnra ""00 a 225500 e 100 a. 23Ç0Ü0,

•- |~rt«5'^'¦^-s,i*™,,'•*,,'¦,~

As ceríidâes de edacSe para
os voluntários de dous

annos
No boletim da 5" região militar foi hoje

trauscriplo üm mitigo aviso ministerial, onde
vêm consignadas ns condições exigidtij para
a inscripção do voluntariado de 2 annos*', Esse
aviso chama especialmente a attençRo dns au-
toridadês militares para o que diz respeito ás
certidões de edade dos voluntários, delcrmi-
nando que uri falta das mesmas os volunta-
rios poderão justifical-a por melo do teste-
munhas, na presença d:i<- autoridades encar-
regnifjàs dn inscripção.
r* ¦ -*•-•*-»-•-¦•*;¦-?-•??*¦¦ "»¦ i -i i. .. .,.._.

As emendas apresentadas
ao orçamento de Viação
Em outro logar noticiamos que o orçamen-

lo da Viação voltou ,'« commissão de finanças
pnrn quc esta se pronuncie sobre varias emén-
das apresentadas íi mesa.

Essas emendas são as seguintes:
Do Sr. Dantas Barreto, estipulando na par-le que aulorlsa o governo a entrar cm necor-

do com arrendatários de serviços da União, no
caso de prorognção de contratos, serem di-
mímiidas as taxas dos arrendamentos; «los
Srs. Soares dos Santos e Rivadavia Corrêa)
autorisnndo o governo a auxiliar oi propiieta-rios c empresas do minas de carvão; da ban-
cada riograndense, nulorisando o governo a
entrar cm accordo com a Companhia de Por-
los c encampar todos os seus serviços e obras,
«lo accordo com os contratos existentes, e do
Sr, Araujo Góes, autoíisando o governo a pro-
rogar o contrato que tem com a Companhia
Pernambucana, ató ín.irçc. de 1017,

1 mq&)m, >

Dinheiro haja!,., nos cofres
municipaes

O cui-so normal em Campo
(Irairide

O Sr, Celulio dos Santos promulgou » d;-

0 Or, Nerval de Gotivèa
morre logo após o

fallecitneitto de sua pro*
genitora

Fallcçeii hoje de tarde, vlotlniãdÒ RoT íiííl
accesso dé uremla, o Dr, Norval de üouvíii,
nome suíficiciilcmcnte couhooldo no nossu
melo social, como notável medico iionioeO»
pulha <iuo era. Dedicou-se, durniite Ioda n
suu longa exísttfiiola, porquanto o extineto

Os boatos do mez
de novembro

A' tarde deu-se curió ao boato de uma
revolução ora em combinações, Segundo es-
ses boatos varios generaes estariam cònspi-
rando contra o governo, Segundo o que se
disse, a policia teria tido denuncia do mo-
vimento e estaria ji na pista dos conspl»
radores,

Entendomo-uos com o Sr.- Dr. Aurclino
Leal a tal respeito e S. Kx. nós declarou
serem absolutamente destituídos da funda-
mentos tnes boatos,

•— Diga que n poiicia não recebeu nenhu-
ma denuncia c.não está apurando conspira-
ção alguma — accrcsccntou S. Ex. —, mes-
mo porque não ha conspiração! ftílennto
mais cpie eu tenho absoluta confiança ros
offieiaes generaes de torra e mar,

Um guarda civil elogiado
e promovido pela sua

correcção
O chefe de policia, e.ltendendo & fôrma por

que se conduziu o guarda-civil' n, Í.OSO, Jósfi
Corria Sampaio, na prisão de ura soldndo
desertor dn Brigada Polici.il, quc, num nc-
cesso dc loucura, feriu n tiros varios poli-
ciues, na rua do Passeio, mandou, cm "de-
talho, elogial-o, promovendo-o a 1" classe,

O guarda Sampaio, que no effecluar fl
prisão, defendendo seus companheiros, foi
gravemente ferido a bnlüj no peito, ji fè
acha restabelecido,
—• —- > ¦»>a«-'*" ¦  ¦¦-
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O Sr, minislro fln Viação nutorisou iuals
a concessão dc gratificações addicionaes de
10 '\B nos seguintes funccionarios dn E. de
F, Central do lirnsil: Ignaeio Martins, feitor
de 81 classe; Bernardo dos Saulos, trabalha-
dor; Francisco Alves Martins, guarda) An-
tonio Ameiro, feitor de 1» clnssc; José Car-
valho Costa, gunrda-chaves; Euzcbio Martins
da Silva, trabalhador; Felicinno Cândido de
Araujo, Manoel Vieira Borges e Mnmede José
de Sn, offieiaes operários; José Joaquim dc
Oliveira"! innchinisla de ?.'* classe: Manoel
Claro da Silva, concerfador de 1* classe.
Cláudio Francisco, trabalhador de 21 cíns-
se, c José Pinto dn iloclin, concertador dc
31* classe, -

—>—«S*5ítlB*f.-fr.-

Sob a presidência do Dr. Miguel Calmou,
realisou-se, a tarde, a sessão semanal da So
ciedado Nacional de Agricultura, A concov
rencia de associados foi extraordinária.

Ao abrir a sessão, o Dr. Calmon coimmml-
cou que n commissfio incumbida dc represen
lar a Sociedade no emborque do Dl*. Alcantn-
ra Bacellar, governador eleito do Amazonas!
sc desempenhara de sun missão. S. S, acjcàn-
tou lambem, sobre o resultado das informa
ç.Cc5_ colhidas na direeloria do Lloycl Brnsilei
ro. á qual foram pedidas providencias no sen-
fido de transportar 60 mil volumes de Recife
no llio e Santos, O vapor ''"ris" carregava
dali 22.000 suecos de assucar, não podendo fa<•ser mais, O "'Satélite", de volta do Pnrá, rc-
ctsbefá tnmbemj ali carga, A direeloria do
Lloyd expoz ú commissão o estado de cliíTi-
cuidados cm que. ora. se encontra para nt-
tender (ts i'eclamhções do norte c sul,

Depois dessas comnuinicaçõcs feitas á as
sembléa pelo presidente, o Dr. Victor Leivas
tomou a palavra, falando sobra o terrivcl
insecto ègypicio "Piuk Bool VTorm", praga eu-
coíitrada no nordeste do nosso paiz pelo pro-fessor E. Grcen.

Com relação á ultima conferência ãlgoáoei-
ra, tratou-se da execução de suas conclusões,

O Dr, Miguel Calmou informou que sobre
tal assumpto, inais uma vez, conferencinra
com o Sr, presidente da Republica, repetindo,
então, tudo quanto a tal respeito ouvira do
primeiro magistrado da Nação.

O Dr. Miguel Calmon. abordou em seguida
o projecto do qual é relator o senador 1'loy
de Souza, sobre a marinha mercante. S, S,
leu todas as emendas apresentadas pelo se-
nador ao projecto de orçamento para 1917, es
tildando demoradamente cada uma das medi
das alvitradns.

No expedieule lido nessa sessão saücnla
ram-so unia carta do coronel Domingos Sam-
paio Ferraz, dando minuciosas informações
sobre o mercado de algodão c de assucar cm
Pernambuco e outra, do Dr. Pedro Corroa
Netto, submcltcudo ú apreciação tln Sociedade
o resultado de suas observações a respeito da
formiga sauva, na zona do sul do paiz.

O deputado João Pènido, tomando parlei na
sessão lou, no fim dn mesma, uma conferen-
cia sobre as impressões colhidas por S, Ex,
na Republica Argentina.

»*<*»•»
As audiências do Cattete

Foram recebidos, á tarde, pelo Sr. presiden-
te da Republica, cm audiências particulares,
a direeloria cb.» Club Militar c o Sr. Dr, Ju-
lio Ottoni, que advogaram interesses do Or-
plumalo Osório, e os Srs, Dr?. Moraes Sar-
monto, procurador do Districto Federal, Slv
-• - ¦*. f1»!.^*!.'. A. f>'/. .lAãinl ""t f . .*> 1 ..-*. l-i m /'¦.•MtlA.i
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SÍO UMES AS FílÊfCITURAS 00 CSTMlOt A SESSÃO DO SENADO

ns", cm recurso. Impetrado polo Dr. Caldi»
o do Valle, prtwldcnto da Câmara Municipal
9 1'riburgo, relativamente A croàcllo da prc-

Ò Dr. Ncrval de Couvca ¦;:-."¦"•«'.

ojrtíio «yeando u.ra curso normal, annex> & Es- . .
coU ííannáil, tu «tólaçã» 4» Canapí fíftíndé.j 4gu©l Cau.noi' t general Muller à* Campo».;. Jçlti**

ái hoje linha ji CO annos, ao niagtslello,
tendo obtido, por concurso, c"s lo«ürc.s ciú
professor dc pliysica o chJiuIca dc Collegio
1'edro II c o do miuerálogla e geologia dn
nossa Escola Polytechnica,

Tendo concluído o seu curso de engenheiro
civil c do bacharel cm sclençlas physicas e
iinluraos, estudou cm sefíuida medicino, leu-
do so c-peciulisndo como honiocopalba, Fez
tambchi o curso de direto, tomlo sido pro»
fessor du. Faculdade de Sciènciás Jurídica'*} e
Soclaes,'

Foi recentemente direcior õ\ Escola Vo-
lylcchulca.

A mão do Dr. Nerval de Gouvía, D. Maria
Augusta de GouvCa, lambem falleceu hon-
tem, ft-j primeiras horas da noilo. A triste
noticia não foi, no entanto, cominuuicaila
no Dr, Nerval do Gouvêa, devido ao seu cs-
tado melindroso. E o Dr, Nerval morreu
sem ler conhecimento do faUccimcuto de
sua mão.

O enterramento do Dr. Nerval de- Gpuve.a
rcalisn-so ainahhn, saindo O fcrelro, ás 14
horas, da rua Carvalho de Sá n, 11. A's
9 horas, ninda de amanhã, na sua residência,
quo foi transformada cm eapella, resar-sc-ft
uma missa do corpo presente,
¦ ... i D ¦«•g-BS»" , i. ¦ ii ,. ,, .

Foi negado habeas-corpus
aos vereadores de Tombos

de Carangoía
O Supremo Tribunal Federal, n'á sessão de

hoje donegtyu o podido de "habeas-corpus''
cm favor do Sr. Alfredo Soares Vargas e ou-
iros, sob o fundamento dc, allegando terem
sido eleitos e diplomados vereadores <le Tom-
bos do Carangoía, cm Minas Geraes, esta-
rem soffrcndo constrangimento por parto do
governo do Estado, nuc 0% impedia do exer-
cer taes cargos

HO l<IO•—t—-

O Supremo negou o
habeas corpus de

Friburgo
Foi Julgado no Supremo Tribunal, na ser.»

r.ão extraordinária <U> bo.lt*, o "hubciis-ror-
pu
110
dc . 
feitura mnruolln cidade.

O ministro Oliveira Hibciro. rclnlor do fei»
lú, lendo m iutoiiuaçóes, depois do «juc pediu
a palavra o Dr, Arnaldo Tavares, que sus-
tomando os orguincntos que desenvolveu na
petição inicia), demonstrou que n regra con-
Btlluclonal do Estado do llio de Janeiro, (• a
do que ns íuneções executivas sios ínunlci-
pios ècjaiii exercidas pelos presidentes dns
cnmnrns c a excepção estabelecida para dous
casos expressos í a de se confiar a prefeitos
nomeados pelo presidente do listado, iísses
dous cnsos sãos «iiinudo o listado tem respon-
(inbilidiido econômica em algum serviço no
município ou quando f findor «le algum com-
prdmlsso pecuniário. Nenhuma dessas h.vpo-
theses nc verificava, porquanto n nllegnção do
serviço de esgotos a que se vae proceder cm
Friburgo ó do uma responsabilidade ninda
nüo existente, o (pie contrnvcm o principio
constitucional.

O ministro Oliveira Hlbeiro, considerando
que o Estado teria rcspousnbllidudo neste
trabalho, o que 6 razoável queira exercer
fisealisação por meio do um prefeito, fez va-
rias considerações, c concluiu indeferindo o
recurso,'

Pulou cm seguida o ministro Sebastião dc
Lacerda, quo sustentou subsistir a regra cs-
tnbcleckla na Constituição do Eslado, c não
se verificar nenhuma das exccpçSos, nas quaes
sc estabeleço, que haja n cTfectividnde de um
compromisso que legitime a crcaçfiò da prc-
feitura.

Seguiu-se com a palavra o Sr.- Pedro Mi-
biclli, que tli-.se ser radical na preliminar tle
uão sc conhecei' desses '¦habeas-corpus", mas
ser lambem radical no mérito do "súb-jüdl-
ee". Assim c que o nrl. Cie du Constituição
Federal garante n plena autonomia dos mu-
niciptos, c entendo que a creação da prefeitu»
ra viola essa autonomia.

O ministro Pedro Lcssn reproduz seu vo-
to proferido cm caso análogo, o do Kslado da
Bahia. Entende que o nrl. G8 dn Constitui-
çno Federal so oppOe ft creação de prefeituras
lielo listado.

Depois dc sobre o caso se pronunciarem ou-
tros ministros, foram os votos recolhidos, ve-
rifichnclO-30 que o Tribunal negava a ordem
de "babeas-corpus" contra os votos do.s Srs.
ministros Pedro Lcssn, Viveiros de Castro, Mi-
biclli e Sebastião de Lacerda. Preliminar-.
mente não conheciam do pedido os Drs, Mi-
biclli o Coilofredo Cunha.

© Miaii ®m Msaas
IJUIZ DE FORA, 14 (Serviro especial da

A NOITE) — 'Clieyai-J. amauliã, a esta ei»
dade, o Metropolitano Football Club, que
vem disputar uni «inàtçU» daquelle jogo com
o club local, rciuattííõ já, poi- esse c.ncontrOj
grande interesse.

a «*<•»•••» 
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A" reunião da conwissão de finanças con-
vocada para hoje foi para o Sr, Bueno <Se
Paiva relatar o orçamento da Agricultura,

O senador mineiro declarou que muito pou-
ca cousa tinha a dizer, pois o projecto votado
peln Cnmara, snlvo pequenas modificações,
devia sei* approvado, pois todas as economias
possíveis jú se tinham feito, Todavia, S, Fjí,
ninda encontrou modificações a fazei*, npre-
sentando emendas com o intuito dc diminuir
verbas, extinguindo poucos lõgáres.

Pelos cálculos feitos a economia das eincn-
das que apresentou, c que foram npprovadas,
orca em 7:200$000,

S. Kx., porem, manifestou-se contrario ao
corte feito na verba para a Repartição de lis-
tatislica. e destinada ft typògraphia e despe-
sas diversas. Pela votação da Câmara, essa
verba foi cortada, mas S. Ex, acha cpie deve
ser augmeiitada dc 10:00ü*p00ü.,<

Assim, pelo seu relatório, o augmenlo de
despesa com o Ministério du Agricultura será
de 2;800.?000.

Tratando dos funccionarios addidos, o Sr,
Erico Coelho pediu a palavra e os defendeu,
asüignalando a situação especial dc dous
dellcs, o Dr. Manoel Rodrigues Peixoto e a
dáctylographa D. Laúra Euzer, que, segundo
resoluções do executivo, não podem concorrer
para o jmmlepio, contra o que estabelece a
lei.-

A commissão nada resolveu solire o assum-
pio, visto tratar-se de faeto dc competência do
executivo.

A commissão approvou a emenda d.'j Sr.
Alfredo Ellis, mandando passar para o Es-
tudo tle São Paulo n escola de aprendizes ar-
tifices, de accordo com a disposição que pas»
sou para a Câmara Municipal de Ribeirão
Prelo o poslo zootcehnieo, também perten-
ocrite no Ministério da Agricultura.

Assim o ministério diminuirá a despesa que
tem com a escola de npreiulizes, e que & cou-
signndá nó orçamento,

ü Sr. Erico Coelho apresentou a emenda
que lem apresentado a todos os Outros niinis-
terios, sobre o carvão nacional, ficando resol-
vido a;commissão manifestar-se nin'rj tnvde
sobre Ijl.íi Depois disso foi suspensa a ses-
são, ficando assentado que o Sr. Bueno «le
Paiva, de accordo com 0 resolvido, apresente
depois de amanhã O seu parecer sobre o orça-
niento do Ministério da Agricultura.'

Nomeação oa Justiça
O Sr. ministro do Interior nomeou o Sr.

Mario Braga para o Jogar do escrevente ju-rnmehtaiJo do ls offieio do disiribuídol' do
íôro,

¦—'¦ ' l""1 ¦V-"-*aga^^i - ¦¦in —m

Irn
couro e ca

Inactivos, ©ensionisías e bene-
íííciapios do Montepio

O Sr. presidente da Republica, por inter-
medió do Sr, ministro da Fazenda, remet-
teu no Congresso Nacional, acompanhada dá
exposição do titular daquella pasta, uma
mensagem solicitando nutorisação para a
aherlurndo credito de 8.78o ;96!'S190, supple-
meniar á verba 6V daquelle ministério, ver-
ba de ''inactivos, peiíSioiiistas • bclíeficia-
rios do Montepio",

• '*'**' • • > —m»»t» i

iro naja
O Sr,- ministrí) da Eazouda traiismittiu a

CaniaVa dos Dcpulado3 o. mensagem presi-dencial, solicitando autorisação para a aber-tura di> credito de 8.78B:9iii»"ii9í|, supple.men-lar «j;17-'1»* "íi da 5f^3isuy».<l(» alinislérii» da

O CAFÉ'
Com alguma procura, muitos lotes ã venda

ç mais ò'u menos estável abriu e funecio-
liou o mercado dc café. As vendas do din
foram iim pouco mais desenvolvidas nos
preços de 95-100 e 0?500, e sommaram 10,818
saccas, sendo 8.577 pela manhã c mais 7.211
no correr do dia. Honlem á Bolsa de Nova
York fechou cm alia de üm a Ires pontos c
hoje abriu também cm alta de uni a dous
pontos. As entradas dc hontem furam pnra
9.091 saccas, os embarques pnra .10,759, íi-
canelo em ,:slocV 851.090 saccas.-

FOI CHEIA
--— ¦>— ..w»

Foi approvado o projecto
de remodelação do

Conselho
A' Itòft. regimental assumiu a prosIdoíicTa" 3

Sr, Urbano Saulos, Lida «• npprovada a nclii
da sossUb nnlorior pnssou-su no e*<podÍeuto,(|iiõ
constou dc dous offlclos devolvendo nulograi
phoSi um offlclo do Sr. niinislro da Pazomla,
dando inforinnçõet. contrarias nn requorimen»
lo de «folio K.ilil. quc pediu no Congresso ]iant'
o sou cargo ser equiparado aos «lc primeiros
OSCrlptlirnrlOS du Alfundciia; requerimento da
l.iga dos Proprietários pedindo quo os tilulos
do dívida passados a cila por particulares fl»
nucm sujeitos a leis já cxlslonles. J'*oi
iidi. o projeclo do Sr, Irineu Mncliuilo mini»
dando voltar á nctlva os offieiaes «pie toma»
ram parte nn revolta de 189.'! e que pediram
demissão do Exercito o da Armada por ¦ gconcordarem poin a munistia com resti".
cções.

. Ü Kr, topes Gonçalves usou da palavra pari
fina expliciição pessoal, declarando (pie nunca
In torrei u junto uo presidente da Republica e
do niinislro da .lustiça pura conseguir a dc»
missão do juiz federal do Amazonas,

O Sr. Peruando Mendes apresentou uni pro»
jecto «pie coucrctlsa o aspiração «lc todos ',
quantos cultivam O direito, dando caracter oi»
ficial no Instituto da Ordem dos Advogados
do Rio de Jüiiciro.

Havendo numero para votações fui nppro.
vada toda a ordem do dia,

A requerimento do Sr. reinando Mendes"
foi resolvido ouvir-se a commissão de finnn.
ças solire o parecer que tornara cffccllvn a"
nomeação interina dns supplentos de redactor;
dos debates José Slzennndo Teixeira e Jnrbas
dc Garvalho,

Também foi approvado o projeclo quc rcor-í
ganisa o Conselho Municipal c adia ns ciei» [
Ções. , I

O Sr, Soares dos Santos votou contra o pro. '
jecto e numa longa exposição cscripla jiistii ,
fica o seu voto, fuudnmcntaudo-o cora a lei.: í
S, Ex, nessa declaração coiidué que us ciei» '
ções não poderiam ser adiadas c o presidente
da Republica não tem competência pura nomear '
intendentes. Mus o projecto foi approvado C
dentro de poucos dias será snnccionndo, con»
forme ndenntánios honlem.

Foi encerrada a '2% discussão do orçamento*
da Marinha, Entrando em '2" discussão o or»
çameuto da Viação, foram-lhc opprcsóutadas'
Varias emenda'-: razão pela qual voltou elle á
eomniissão dc finanças para que se pronuncio,
ella sobre estas. ,
¦— — ¦ ¦ ¦ ¦——— .. | i-Kj^g» | ¦» ¦¦¦ —•»¦

Os ãntilSoQ saa.3Se"i7aa303 tíí»•fron^eatr-a ifla ¦ÃR-gei.tis.a
coííi a tSo9ã-ü'ia

BUENOS AIRES, 14 (A. A.) - Os iiidiol
da fronteira, que se haviam sitblevado, ao
terem conhecimento de que se appròxima»
vam a3 tropas enviadas para soecorrer os
habitantes da região, suspenderam as suas
violências e ingiram, intenianclo-sc 'na 13o»
livia,

-a:-s*>—•-

Alguns voluntários de
manobras l-ouv-*

NA CÂMARA

Mm kmm
_-»-_*-,.

falta i© immrn*®
O frabàlh'0 das commissões
Em sua reunião de hoje, sob a presidência

do Sr, Lamounier Godofredo, a commissão
de poderes da Gamara dos Deputados assi-
guou pareceres •—; do Sr, João licnicio, favo-
ravoj ú emenda do Senado no projecto de li-
cença ao operário da 1*, F. C, 1J. Antônio
Eousoca da Cruz; do Sr. Nctio Cnuípcllo, fa-
voraveis aos pedidos de licença do bagogeiro
dc 1" classe da Ií. I". C, B. Frauldiu Victo-
riiio de Souza, e do 3' escripturnrio da Dc-
Jõgaeia Piscai do Thesuro Nacional no Ma-
ranbão Samuel I.enz de Araujo César; do Sr.
Pereira Draga, favorável ao podido cie liceu-
ca do collector federal cm Várzea, Pernani-
ínico, Tiiucredo Gonçalves Ferreira,

A eomniissão deu o seguinte despacho ao
pedido de licença do auxiliai' da Repartição
Geral dos Tclcgraphos Alfredo Fernandes de
Souza ¦—: "Junte exame de validez".

Foi convocada nova reunião para quarta-
feira da próxima semana.

-1 '-**i*8'f>Tf~- iii

O coronel Al.ilio de Noronha, cnmmnnd.in»
te do 8' regimento dc infantaria, em louvor a
determinados voluntários de manobras bai»
xou a seguinte ordem do dia:"Tendo, por occasião do grande exercício*
dc dupla ncção entre as forças das ã" c ti*- bri»
gádas de infantaria, brigadas de artilharia o
cavallaria da í!1 divisão do Exercito, nos cnm*
pos da Villa Militar, rcalisado a 8 tio cor»
rente mez, o voluntário de manobra do 0o ba-f
tallião, Victor Pio Pedro, salvo com o risco1
da própria vida uma praça do í)° esquadrai
do lil'1 regimento de cavallaria, quando em
forte disparado o cavallo dc sua montada
caiu num tremcdal, submergindo-se, ficando
essa praça debaixo do animal c com um do:í
pés preso ao estribo; louvo-o pelo acto cs»
ponlmieo, no cp.ial demonstrou desprendi,
menlo, abnegação e a mais completa noção de
humanidade. Louvo cgualmente os lambem
voluntários Fortünaiò Alves dc Souza, Alei»
des Callaiio Rodrigues e Arlhur- Guimarães
de Araujo Jorge, pelos relevantes serviços
com que secundaram tão nobre aeção prati»
cada pelo seu valoroso companheiro."
.... —.li-  ¦•¦¦—¦¦¦¦,,-a •tQ&^FWm-i«—«. i . ,|,

saneants

A campagiha do Sr, Bilj c
e o Ministério da Guerra

do ministro da Guerra distri-
imprensa n seguinte nota of-

O gabinete
buiu hoje li
ficial ;"Tendo sido levnnlaéla na tribuna da Ca-
mara dos Deputados a accusnção dc que foi
paga certa quantia n um illustre homem cie
letras, que vem empregando sua abnegada
actividnile na campanha patriótica de socr-
gucr o caracter nacional, o Ministério da
Guerra, no qual mais direitamente interessa
o assumpto, cumpre um dever declarando
que no illustre brasileiro nenhuma quantia
foi entregue, nem direcla nem indirecta-
mente."

Ainda se decretam fal-
iencias...

A rccjueri.mbhto do credor de 2:^00-3, em
promissórias, Alfredo Celestino Cardoso Fei'-
reira, decretou o juiz da 2" Vara Civcl a
fallencia do negociante M. de Sá, estiibele-
cldo á rua Rio Brnnco u. Uti. Foi noinea-
do syndico o credor Ráldiiiiio dc Castro e
marcado o dia 14 de dezemhró para a ns-
seiublcá de credores.
«. --—--TÜT-jf—¦- * —-i*—¦„..¦¦....-—

A policia do 12* vae persê-
guir as casas suspeitas (?)

-•»-
(&UQ uma casacousa e

No 12" districto dizia-se hoje que o Dr, Cl-
cet-o Monteiro, delegado da zona, vinha re-
ecbendo constantes queixas, algumas alá dc
certa gravidade, contra o grande numero de
casas suspeitas ,(?) que existem nas ruas de
sua jurisdicção, De accordo com o Dr, Au-
relino Leal, aquella autoridade resolveu fa-
zer uma devassa cm toda n zona, mandando'
hoje intimar os proprietários «ic taes casas,
dando-lhes o prnso de oito dias pnra se mu-
datem. Qual serã, por6;n, o critério por que
a policiu considera uinu casa suspeita ?
...¦..,..— —-1 •.' müVjm' a..... — ¦ . .¦M.-.-—-.--

O Sr. Lauro Muller reassume
a pasta depois de amanhã

O Sr. Dl'. I.auro Muller esleve, fi tarde, no
palácio do Cnttelo, afim de commuuicnr ao Sr,
presidente da Republica que reassumirá a di-
recçã'-» "da 

pasl* ido EKleviot* depois de ama-
aJ-4,. . ,-—-..„ .... . . .

s

JUIZ DE FORA, 14 (Serviço especial cb
A NOÍTE) — O. Dr. Almada'. Horta, com»
panheiro do Dr. Carlos Cliagas nas excur-
sões deste ao interior do -"Estado, concedeu
uma entrevista ao cO Pharol», sobre o sa»
neamento do sertão, mostrando-sc solidário
com o Dr, Miguel Pereira, nas medidas
indicadas para a extlncção do mat elevas-,
tador,

s
SEM COMPROMISSO '
^?MLriÍtFa*wa ^"rTV-* ^W r^ IQBSBSBBEmtBl CTSBBHBS1 "**,*J**rT sfí7J* *icai

Visite V, E.*:, a nossa exposição 
"dc 

mõ*
veis, verifique os preços c condições de'
pagamentos. Lc Mobiücr hí Rua Chile 3i
antiga Ajuda,

Não se süiida com fantasias
OS MOVEIS QUE LHE VEN*
DEMOS TÊM ARTE E SÃO PRI-y
MOROSAMENTE ACABADOS;

.©.

LE/M2OT MHRTIN8 -St ©<
33.41-43

%, 93-95.
dc Ernesto

Souza
Curam hcmorrboiclcs, males do utero'
ovados, urinas e a própria cystile,
—„_ 1

SVSnne. Georgeííe
— ATELIER DE COSTURAS —

Àv. Rio Branco 95. r andar
(Km frente i Cnsa buecnn)

Participa ôs siin^ dislinetas frògupzas rjno tem actual-
mente unia cscolliitlu collecção dc niculelos "Jingcrie"
e (te Seda.

9, Largo da Carioca, 9
(Junto ao portão ila Ordem)

Moveis a prestações. Capas parn mobília, 0 pcçni
Go?'.'00. Olcados de o,0o c o,7o, metro ;)'íüuo c iScoè.

LOTER9A EBE S» F^UL©
15452..t.t.í

i 27105. f-.Vrr.

100:0009000
lOiOGOSDOl?

4:000500*»



A NG.Tl.-~ Terça-feira, -4 «le Noveirtfero do 19.6
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LOTER.A FEDERAL
Reiunio ilo» premloi ilo lotei-lo ila Copltal

Eedernl, plano li. H-tOi ««.Irolihln hoje i,
20:0001000
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100
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47Í
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Cumcllo
Vendo
Urso

Cachorro

«Fzm

0 Partido (atbollco em São
Christovão

409

O Lopes
E« '¦iiein ilà«lorti ni.il mpidu no«i Ulcrlnuellc.

iccii maiores viuUnccii''.10 imblico. 
i n»o matriz, roo UuvMor 101 — MHaes Ouvido.

1HI Òultainlo, 70; 1'iliiiolro do Março, M; I.. Lslaao dc
Si., sfi; Uonorul ú.i.iur.i, 'Ml - S. 1'nulu; run <Juiii:''
üu "{ovcinluOi 60. ^_^

r ||p. líaeia o da silva
Molcslias do pulmt.0. R. Uruiuayana 33

ijos i ái 4.

VESTIDOS DF. VERÃO
Coiifeccio.inm-so para icníiorai clilcs«mais cxigcnloi

áa alta ni"d.i, nn CASA IIANÜUO, 7 do Sclonibru, 191
I- iiiiiliir. Teleplione 0.07*2 Central.

• CARTÕES de visita c lulo, Imnrcsio» cm
nm minuto, llua Buenos Aires, 4 A. lelcpli.
.N 2013. A dous passos do Correio Gcrnl,

A 1!íu ...isaçao do alistamento
— • ¦'

A instaliação da Escola Ca.hol.ca
A liiU-ii-dílcocíio «los trabalhos flcitoi-M.

dvnlro «Io 1'iii'tlilo Cnthollco dcscnvolve-üo no
innlor «rAo, Km S. CtirlstovA», «roços «os es»
forços dos chefes cutliollco» locaes, voe dtni-
pirtnmlo um «ronde enlhuslasiiio por purto
dmiuvlln populHcito que descrente das normas
iM.lItlcos «Io Mó ««orn, hnvla por completo
iibu.iiloiiiuio os pleitos e todns ns quirMOea de
ordem político,

A iiuniOu levado a tffclto hontem, A noile,
na residência do vice-presidente «In cointnls-
sfto Dr, Jorge «lc Oliveira e Crua: teve n mes-
ma Importância oitentas os dclibcraçOr» to,
modas. Assim, a eoinmlMtta resolveu fisciili-
Mir o alMiinifiito riiturusomcnte no ponto que
so refere on '2' dlstriclo e mui especialmente a
S. (hi-IMovAo, iioi.u-iiihIo iioi-n tol fim os Srs.
Dr. Jorgu dc Oliveira c Cm», Othon Plllnr e
Jnui|ulm Torres, «pie levarão * effelto esse
esforço dc mor... polliicn, que o novel partido
deseja inlegrollsnr em twlo pniz, A escola ca»
lliolica .1» po.'111'hlo «íci-A Inaugurado no «lio 8
(t, próximo mez de dc/.cmbro, tendo sido nber»
te u credito necessário poro a ac-.ulslçuo de
todos os presentes.

Ali- o pre-scule a commlssílo lem recebido os
'.ciu.inli-s donativos:

I). Elelvina V. do Silvo Telles, 1003; Dr.
Liiocrdo dó Almeida, 508• Dr. José P, dc Frei-
ins, !>i)H; Dr. Henrique wniiderlcy, !W|j Dr.
Alvitro Cunha, 208; Dr. Beriíardlno «le Almel-
.In, 20?: Dc IJnptisln dc Mello, 108; Um amigo
de Clnlslo, 108; Mme, morecliiil O. dn Fon-
seco, in?. Soinmo, 2009000.
¦ ¦ i ****** * •

O epílogo do roubo
dos cento e qua-

renta contos
Ho Outoo <UpoU do rololodoo

oublrio m Julxo
Con • subido, hoje, para Júlio doi auloi

do proeesso lu.tnuro.lo contra "Molcijuo Mu»
liulio", teve na policia o wu epllo«o orou»
bo dos cento • quarenta contos, loffihlo bn
tempos pelo conitnlislii Fortes,

O Drt SylveStre Mhclindo, di«le«n.lo do 0"

Agradecimento
Luccssio Carromillo, Dr; Eduardo Montei»

j-o ausente, c Zo feri no Corromillo, agradecem
As pessoas «pie lhes enviaram pczames e com-
pareceram ;i missa «pie flzcrnm rosar pelo
llcsçanso dn alma de sua querida mãe c sogra
D. Maria .Monteiro, confessando-so sincera-
mciit«: gratos.

Monsenhor Joíto IVicÒláo
;%l|ICll

vigário da fltegüéííia do sagrado
coração de jesus

Monsenhor J. Pio dos Santos, tn-
carregado da freguezín do Sagrado Co-
ração dc Jesus, convida ao Ilevino.
clero, aos porochionos c amigos do
monsenhor JOÃO MCOL.VO ALPEN

n assistirem ás solcmnes exéquias que
por alma do saudoso vigário serão celebra-
das no motriz da mesma freguezio, sc.tto-fci-
ra, 17 do corrente, ãs 10 horas. Por-
tlclpo «pie para facilitar as homenagens »
memória do cxlincto fará celebrar missas ás
Ó, 7, 7 1(2, 8 e 9 lioras, dentro das qüocs será
distribuído o sagrada comiliunbão àt> pessoas
devidamente preparadas.

Norival Pinto Rezende
(1» ÁNNIVERSARÍÓ)

Manoel Pinto Rezende, sua esposo
c filhos, convidam seus parentes c
pessoas dc amisade para assistir á
missa dc primeiro annivcrsario que
mandam resar pelo repouso eteruo de
seu prosado iil lio e irmão NORIVAL

PINTO REZENDE, nn matriz de S. Chrisíq-
vão, quarta-feira, 15 do correrte, ás 0 horas,
por cujo comparcciinento desde ji agfra,-
decem.

Luiz Siqueira da Silva Lima
Castorina Rodrigues e filha conyi-

dam a todas as pessoas conhecidas e
Pi de sua aiuk-yje c do extiilcto para as-

sitir ú missa «lo 7o dia por olmo de
LUIZ SIQUEIRA DA SILVA LIMA,
.pie se celebrará amanha, ás 9 1|2,

na cfjrcjo do Iispirito Santo, no Estacio dc Sá,
e desde já agradecem.

Foges? Apunhalo-me!
E a BSBapãha crnvost o" esn seu* ssrc'-

preo seeo
Foi o ipie devia ter dito a preto Martho

5na,ria da Silva, quando hoje chegou A casa á
run dos Arcos n, 14, Viera da rua S, Carlos
n. 3^2, onde mora, á procura do amante, o
João dos Santos.

O João dormia. A Martho bateu l\ porta. O
João núo respondeu. A Martho "enfiou"...

— Foges ? Apunhalo-me, No sala ao lado
sobre uma mesa estava um punhal, i\nc .1
Mf.rlho já tinha visto.

O João — nada,
Martha apanhou o punhal e cravou-o no

seio. Saiu. A Assistência a socorreu c a
policia a mandou para a Santa Casa." . ****** 

IDEAL
AS AVENTURAS DE EíiAlNE

MT Super-sensaeionol romance policial em
9 episódios. Protagonista Miss Peorl White,
•i Inesquecível interprete dos "Mysterios de
Nova York", onde brilhou .-io lado do celebre
deteclive Juslino Ciarei, com o nome dc Miss
Elaine.

Quinta-feira, apresentação solemne do pri-meiro e emocionantissimo episódio, denpm.l-
jjódo : — "Trágica Ascensão", on "Para a
vertigem.,. P;,_„ o fogo..." — 4 vigorosas
partes, — Sensacional I

- Nomeação na Fazenda
O Sr. ministro cia Fazenda nomeou o .Sr.

Raphael de Azevedo Leite para exercer,
Interinamente, o logar de escripturario da
Fazenda dc Santa Cruz.

O cirurgião deiitista^tlÃfuI
mudou o'souconsultório da Av. llio llranco, !bl, parorua dos Ourives, 27. Tel. 3.817 Norte,

-««M

Aígg-redínap «ma Her
i?t-"í&ã® eBa çEteffé de uma

i'cla policia do A° districto. foi preso e
ítiuiado o Sr. Manoel Borges '-'Medeiros 

Ju-niòr, clicfc cia typographia cio jornal spor-
iivo <>0 Jockep, qiiaiicio, na 

"casn 
& rua

General Câmara n. 29S, aggredia sua ánian-ic Belmira de Andrade, com quem tiveranina riisffa.
-*****¦

.iga do Com mercio
Alistamento eleitoral

A Secretaria cia Liga doConimeivio continua i^fazer* alistamento eleitora 1, prestando iíb mesiíio tempo
qualiiiler informação, priiicipalmciile referente aos es-li-õiigeiros, que. devem salisliizci' certas formalidades.

ren tia fe tle ral
Paulo

em São

Ao Thesouro Nacional a Düc-guda fisca)tm S. Paulo remetteu hoje a frrjrjòrfoncia
de 800 conto?, saldo disponiyej m nifify'srrecadacia t>.« ultima itmam^^-^uiX-

r **»»*y >
CABARET RESTAURANT-PO-

CbUB TENENTES DO DIABO
AV, ÍII.J UIUXCO 179

Ponlo dc; reunido do elite elegante e Intclloctual,
ondo >e cxliii":ni os inellioies progrniiiiiins por «.-
listas de valor incoiitcslavol, sob o dlrccciíò do ine-

guolovol cobnrctier A.NUIlB' DÜMA.NOIIt
D.ii 9 Iioiíis ;is 4 du uiiuiliã—Serão momentos tl<
ait^ quo vamos proporcionai' com a cxlilbiçao «Io

- aciuiil prôgra.yuna\ EIIA I.VS • Nulnrcl il.iiisaiinn clássica
M-ACIIIiWríi,...'..-.. liSlrolln mundial
GEHMY .'."'.-... Cliootcuse íidicliou
i;i.i:i.Tit.\ i.',,.... Caiiioin clillciia
HOSITA  Oiinloiu incxicaiiji
UEIi.M0.NT13 ;,,'.. Cniitoii intciiiacioiml
ll.iill DE CUBA  Cantor* liespanhola
úrclicstro de primeiro oídém de qua liu parle ò

iu:i uos CYJIllALISTAS-rfhoma. Znckanus
Variado corpo de bailes. Succcssc) lojas ns noile-i|

^tfS_. J
1 ***** I ¦

Conflicto em Areia Branca,
Santa Cruz

No logar denominado Areia Branca, cm
Santa Cruz, num negocio de Álvaro de
Pindo, desayiéránvsc Antônio Andrade c
Ananias Ramos, terminando o conflicto por
sair aqtielle ferido a faca, na barriga do
lado direito. I

Antônio .Andrade, que é empregado do
Matadouro, foi medicado pela Assis'teucia.
O criminoso, um preto de 20 ànnos de
edade e vagabundo, entregou-se .1 prisfío
ás autoridades do 27o districto policial.

1 ****** i

E ficou cego para sempre
tsr Desgraçado dc mim «íue me fjcl em on-

núncios de casas «pie escolhiam óculos, «pie
davam "consnltos grátis" e «luondo eitluel de
niiin ern torde para recobrar minha vista, e o
perdi paro sempre I — dizia, chorando, um po-
hre cego, «pie me llio dó c cortava ò Coraçfío «
ijucm o ouvia!

—Não foi o "Óptica Moderna" «pie cqncór-
reu poro esle infeliz ficar cego poro íempre,
porque a "Óptica Moderna" só se limito ,'.
executar fiel e consciehciosoinente as receitas
dos lixmos. Srs. nicdicos oculistas, opplican-
do vidros de primeira escolha, Iràrisprfícntes c
absolutamente liygienicos.
Arthur Jacinlho Rodrigues

UÜA SIíÍE DE SETEMBRO, K]
¦ ***** --,¦- 

--••-

Em poucas linhas
Saltando imprudentemente dc um bonde

linha S. Luiz Durão, o Sr. Rodeuvihdo Cos-
tilhos, na rua Marechal FloVii.no, cs«iuina
da' avenida Possos, coiu, recebendo graves
ferimentos. Medicado, foi internado nft San-
ta Cnsa. O Sr. Roderivihdô è hespunhol c
conta 02 annos, residindo A rua Américo 73.*******

Cuidado com sua roupa
A Tinluroria Paulista pode lavar, tlpgir

ou limpar a seeoo sem c-jlragal-a. Teleplione
Norte õT-i. Mando a domicilio.

A' praça
Camarão & C. communicam a mu-

«lança do estabelecimento cçinniercial
de electricicladê para a riia Buenos
Aires n. 225.

i -nflUHiiiii ii ii i ¦—

A festa da bandeira nas
escolas municipaes

As escolas municipaes preparam-sc para
cpmuicmqrar o dia cons»grado á bandeira.
Jí!m todos os distrietós escolares, ás 12 horas
do din 19, realisar-sc-õo solemnidades pátrio-
tieas, Xo 3o distriçlo, a festa se refllisai-ii na
prai-a da Kepublica, com interessante pro-
grnmhi.i. Tomará parle saliente a çseolo diri-
gida pela professora Thereza Maurily Sanlos
Reis, cujos alumnos exhibiriío exercícios de
gj*m'nastica sueca. Será o primeira exhl.blçSo
dos "Ikij-.s-scouIs" dós nossas escolas prima-rias.

* --t<8fttw- » 

USAR
um fogão «Bcrta» ií ter uma cozinha assea-
cia. Ml UrugímjaViji.

i ¦<tBfr*- ******** ii

| Esterilidade e tiaquc.za geralCura ceila, radicid c rápida — Clinica electro-me-
íliéa especial do hll, CAETANO J0VI.NI3

Das 0 'is 11 ctliis iés 5
LARGO UA GAUIOCA i0, sobrado

.^¦¦niltW-ir-W-ll-JI-WC- |

—**•*****— ¦ '¦Mt*ftr* *" " '*********

ií' a liudo scliollisch de Ulpiano .Carqueja,
«íue se veiu révèiáhclo um òptiiljõ çoniposi-tor, nlliando A tèchnica da música um bello
sçhliniculò.. ü trabalho nialeri.il. hihji feito,
í dá casa Cai-los Wchrs, onde i-siii ú venda o"Beijo dc Maiiiãesitiliii".

¦ ¦—¦ - ¦**—<fljetn**-- i

MâíJaiè, mademoiselle
O maior encanlo da niullicr è unia bonita

cnlis; é um dever tratai* de sua helleza c
cónservaçãp. Tciídes pcJlos no rosto ? Sof-
freis de espinhes c outras impurezas da pe!-Io ? Vinde ao Iiistitút Phy «íi õ i> 1 n s t i fi Ue, diri-
j;ido por Mine. Graça, è cqivi o tr/itanienlo
Selçh.lifico ahi '^pmiçfido vos curãrt-is. üs
niãf.ivillwsiis ptoiJitciosVdesata casn, iitna vèz
ítsiidôs, nfio iv-.iderti 

"niíiia 
síp" sübsllfilitíos porneiililtus out.io»,-

Expcrimenfíie « íicareis admirados dos re-sultàdós obtidos. •
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Manoel Joaquim de Ilarros, o "Bole-Bole'
districto policial, cm longo c claro relatório,
rememorou Iodos os fuctos que se prendia,
oquello audacioso nssalto; O Dr. Sylvesti-c
depois «le salientar a responsabilidade de"Moleque Marinho", entra cm apreciações cm
torno de todos os seus cúmplices : contra"Bolc-Uole", «pie 6 tido como thesoureiro do
ladrão, £ chamada o altençiio da justiça, visto
ser flagrante o suo copnrtlclpoçõo no crime;
Jesus Lopes, ura recolhido ú Coso de Üetcn-
ção, tombem sc acho implicado, cabendo-lhe
uma pnrccllo dc responsabilidade. Cm dos
advogados de "Moleque Marinho", «pie foi
ultimamente procurado pelo policia, não. scii-
do encontrado, lambem ó apontado como
cúmplice, visto ter ficado provada exuberou-
temente ter clle escondido «Ia policia o cri-
minoso, contra o «piai existia um mondado de
prisão preventiva.

Outro crime que também d imputado áqucl»
lc advogado, é o dc suborno o testemunhos.

Paro juizo seguiu lambem o ehapéo de Chi-
le <|iie por um proposto de "Moleque Mori-
nho" foi offerecido no agente Barbosa. Es-
te trabalhava como pertencendo oo bando e
se dizendo a serviço da policia conseguiu o
gratificação de 209, a titulo dc pequenas des-
pesas,-
" **** 1 ***** ,,—

O Sr. Edwin Morgan em [Foi mesmo na hora
Buenos Aires

Um banquete a S. Ex, na leoa»
çlo chilena

BUENOS AIRES, 14 (A. A.) - Q Sr,
EUwln Morgnn, cmbalxntlor dos Kílattos
Unido» «ia America do Norte no Rio de
Janeiro, chegou a cita capital no ultimo
domingo, tendo (andado ao desembarcar
por um representante do Dr. Carlos Bccu,
ministro dns Rclm;0es Exteriores. Hontem
á noite, o Dr. Emillnno Figucroa Larrnln,
ministro do Chile nesta capilal, offereeeu
um banquete na legaçio «o Sr. Edwin
MorgA'1, assistindo o Dr. Carlos Ikcu, ml»
uisfro dns RelnçAes Exteriores, c os Srs,
Pablo Solcr y Ouardioln, ministro da Hts-
panda, Dr. Lima Unrros, encarregado de ne»
gocios do Brasil, e diversoi outrot dinln»
matas e pessoas da nossa alta sociedade
e da colônia americana. Ao «chnmpagnc»
foram trocados brindes muito cordiacs.

i ******** i

SiartiBHklnlt 'Mobílias a prcslaçoes|-» ALfANDEGA, 111

OLIVIsTR ° •>cl"''cc' iu» gornnto a i.y*.*ltno com«'¦»,™,"n pleta do cnlic'.i, produi cabcllo» fortes tcdoBO!. Vidro 3<0'JO,
-¦uajuiia n. 00.

Sm Perluniarlm e á rua üru-

O annivèrsariò da Republica
brasileira no Uruguay

MONTEVIDEO, 14 (A. A.) - Coinmc-
morando a dala da proclnniação da Repu-
blica no Brasil, o Dr. Cyro'«lc Azevedo
dará amanhã uma recepção na legaçào.

¦ ****** iIUSOEMfllfi-Olhos, ouvidos-
uarl^ e garpnla. «. Josó, 51

3 As 5.

Dr. Adfiemar de Mello
Advogado

Eíci-iploí-ig -. Itua doa Ourives ri, 08, sob.
ltLtMlOJiB, NOIITK 165Ô

Um novo aspecto da rua
Gonçalves Dias!

US" A grande demolição projectado íin
certo trecho desso rua vae oltiiigír o conheci-
dá estabelecimento dos Srs. Edmundo Cor-
neiro & C, estimados Joalheiros.-. » .

E' «ssa( o nuSo pelo qunl, à partir de de-
Sois 

de anlnnhÜ, còineçorá uma grande lifjui-
a«,'.1o, a rodo o preço, do formidável "stock"

dc l|ndos Jóias da acreditada joalhcria. A rua
Gonçalves Dias n. 20. Aproveitem t, iccaslíio,
que i uulca.¦ ***** X' i ***** i

A Promotoria Publica nao
reconhece ap preso o

direito... de fugir
Do xadrez do 5o districto, como em gc-ral tem suecedido tios oiítrós, fugiram tres

presos: José Alves, preso em flagrante; e
Eduardo José de Souza e Alfredo Teixeira
Guimarães, malandros. • j ;

O. promotor publico, Dr. André" Pereira,
achou que o caso não ficava assimfe rèque-
reu ao chefe de policia abertura de inque-
rito para apurar responsabilidades.

O inquérito foi aberto na 1» delegacia iui-
xiliar. i i i ijpi i,t,f;,,.,...

1 ******* »,., ., , ... ,.--- JACK --¦
O film nec phis ultra do anno, cujo
suecesso triumphal excedeu a. todas

as expectactivas do

GENEP

AMANHÃ..15
- PARA GÁUDIO DA PETIZADA -

JACK r
EM MATINE'E INFANTIL

Ao*5 petizes :
Nesse dia a espera será uni novo diver
timento no Salão do CINE-PALA1S,
onde o Crnrnpanzé-inoleque espera em
carne e osso a gurizada para em sua
honra fazer as suas mais engraçadas

momices c gatirnonhás
JACK na tela e

J A_CK cm carne e osso I
Nao tendo havido nugmento de pre-1

ços de entrada, apezar do custo absur-
do pago por este film, só será gratuita
a entrada para os peti/.inhos de menos |
de seis annos.in**im*************m*x*****m*****m

AMANHÃ TODOS ao Cine
—*•&*—¦*-

?ALAIS

m'* w* m*W9W**WmnW^mm
**

A recepção de Bilac em
Morretes, Santa Catharina

MORRETES, 13 (Serviço especial £à A
NOITE) -- Acaba de chegar a esta cidade
O poeta Olavo Bil-ie, tendo sido recebido
por enorme multidão. Numerosas scuhoritas
atiraram sobre a cabeça do poeta, propa-
gáhdista, muitas flores. Cerca de dtizèiitas
creanças cantaram o I lymiio Nacional, a'chegada do poeta. " ; , , ,

Bilac seguiu hoje mesmo para «CúirJi
íçndo s do costa km mmm wc"

Casa Viuva Henry
(Fundada lia 5o annos)

ni-likiiis Unas «le toiJiii «a qimlitlailAs t-i te encon-iiiun 4 rua «la Ássembléa n. l'.l. (próximo ao Ibi-bo
ila Carioca).

i ***** i

Um pugilato na Avenida
A propósito da noticia que, sob este ti-

iulo, publicámos hontem, ri ultima hora, sa-
bemos que o incidente foi motivado poruma questão particular. E como o Sr. Al-
berto Ramos si considerava of tendido tirou
um desforco do Sr. Raul Dttnlop, quandocom elle sc encontrou, hontem de tarde,
na avenida Rio Branco.

Di\ Edgar A braulcs -íSã^
gelo 

Pneumotnora-x — llua S. José .00, Às 2
oras.'

-»¦  ¦' ' * ***** .. i—

BHUM
113 ERNESTO souza.

-¦ li»

— CIIE0SOTADO -
Bronchito;, Itouqui-
•Jílo, Astlnna, c tu-
tiercutose putmonar.

Primeiro JcMarço II

Doenças do appareího dlges-ílvo e do svstema nervoso. —
Ralos X* *- Dr. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

i ¦ *******i ' ¦ ¦ *******

Um tenente da Marinha
apedreja uma viuva

Rnra è a semana cm que d delegacia «lo
16° districto policial não chegue uma quei-
*a contra o Io tenente machinista da Arma-
da Antônio Monteiro dos Santos; residente á
rua Visconde do Itemaroty n, 137. .

Moje, D. Francisco de Menezes Dias, viu-
vo, moradora no caso n. 133 doquello ruo,
procurou o policio, queixoudo-se de que, dc-
pois de umo série «le provocações, o tenente,
do quintal de suo coso, n Apedrejara, feriu-
do-a bastante, O facto oceorreu no domingo
e, devido ao seu estado, só hoje pôde ella
procurar os autoridades,

Na delegacia foi aberto inquérito, sèndò
D. FroncisCa enviado a corpo dc delicio é o
tenente intimado a, mais uma vez, ex-
pi i cor-se.

• •******. ————-

bimpndor e polidor universal
EM TODA A PARTE

1 ***** ¦ „ 

Nem foi principio.,*
A's 14 ç meia horas, na casa do Sr.

A.franio Tosta, á rua das Laranjeiras n. 227,
verificou-se uma ligeira explosão ein um
bico de gaz, cia qual nem prejuízos mate-
riaos foram constatados. O Corpo "de Bom-
bei.ros foi chamado, não funccionanclo, -po-
réiii, .;..,,;.-,

A policia também lá esteve. •.' V
¦ '— 1 ^»B>" '•" 

' 
1 -»U-,.

Salas liixuo-
tnmcnlc mo-
Wladns.
Oozinhn dc l«
ordem. Iluii
Jláçhadò ile
Assis, 6. Ilu-

Drs.Leal Júnior e Leal ÍNeto
especialistas em doenças dos olhos, ouvidosnáiTíe gurSoãtá. ConsultaVdè í is SftfAíIsenjhlíá n> íõ* ,, r..-mèiQk.^

oiengo. — Proprletãi-ia ; >!MC, MENDES.
¦ ¦¦ ***** ¦ '

¦«*«

As jóias do «Frisia» e o
roubo feito á actriz Lydia

Gianini
_ As jotas ápprcheiidiUas a bordo do «Fri-

sia», pelo ajudante de guarda-mór NunesPires è hontem reclamadas pela policia, con-
ftfrinc noticiámos, e pertencendo, segundo
presumia a nlludida policia, a 'Sylvia Oiánini;roubada rio porto da Bahia, foram avaliadasem l:776t?00ü. Os peritos da Alfândega acha»ram que tacs jóias não se égnalam ns rou-badas aquella actriz c constantes da listaremeltida pela policia.
- ————— >-**t*t*m i , ,,-

V. Ex. deve fazer unia visita
á CASA CINTRA

Av. Rio Branco 108, antiga confeitaria CaslclIOes, ouücencontrará um grande sortimento do frutas frescas
conservas ue todas as qualidades

Especial salada de tratas, sorvete», refrescos, ele
'¦'' » ****** _¦__

Da «Leiteria Bo!:i recebemos lindos, úteise interessantes mãta-bofrões-reciames.
——  ¦ ¦ 1 —ti t* _

POSSUfR

NA BOCCA DO IsOBO
BNter«tin il portn tl.i casn n. 110 tl.t ma

Capitlo Resende. O Eduardo apressou-se
cm «.bril-a. Almlii bem que * frcgutzin
appareilt ettlo, hoje, M.i« que fregue/in,
safai

Era a policia. E foi dado eome-jo i busco
na» calha», noa torneiras, nos cano» d«
chumbo, cm tudo .manto os IndrOes tinham
vendido ao Eduardo Marque».

Dcpoi», o commissario começou a faier
o arrolamento. la em meio o serviço, quan»dn. de repente, entram nn cuun dous indi»
viuuos sobragando outro<; tnutos objectos de
metal. Entram! e \ ao «liulio ao Eduardo.

Tem aqui umn bon monnibn.
Aqui nno sc compra disso,
Ora deixe dc luxo, oseií» Eduardo. Nós

somos velhos fornecedores destn cnsn.
O Eduardo estnvn em tolas.
A policia jd havia, a esse tempo, cercado

os dous vendedores, que foram presos as-
sim. cm flagrante.

Ernm dous 'dos componentes da qundri-
lha dc rouhadores «lc cnnos dc chumbo e
nictacs daquella zona. Foram levados para
o 19-» districto c autuados, Deram os no-
mes de José Silva e Gentil Ribeiro.

¦ ****** 1

RACNIER
^^•v/"*f• ••*** N- s*-'

'v- WWWX-x-N* \-*Vv-X.

20 0- de desconto nas
10 confecções para se*

nSioras e meninas, inclusive
as novidades ultimamente re-
cebidas para a estação de

verão
r'.VV.ít**.*«*; Kr*".'

5A Oi nas confecçõesOSJ '0 fim de estação

172 RUA OUVIDOR
*******

O auto 11. 1.370, quaiuio cm vertiginosa
carreira passou hoje pela manhã pela ma
Senador Euzebio, atropelou C quasi ma-
ton Adhemar Guilherme, morador á rua
do Chichorro 11. 72. Adhemar depois dc
soccorrido pela Assistência- foi internado na
Santa Casa.

¦ ****** ¦

DORMIR
numa cama :<Berta:> é prolongar a
141. Urugiiayana.

vida,

*mlm***********rm*~'m—T*r*******M**

oraMCARNeriDu
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Ko Malrf-loufO da Sinta Cruo
Abolido»' IioJí.J ftl.l rtn», 110 porco». .IS

liirnclrii» t. *• vltejj. .
Mi.rch.inti?»' Cnn l.lo B, du M.>l|i., 42 r,.

8 c. * 6 p.t V',"'I,i"i $,&. -1 *-••* A. Mede;'
A O., 88 r-r.1-!'"" # «Ino*. 61» r„ 12 p t« .v,j Francisco. "• Ooularh 4H r., SU fi « y .
v.: J0A0 Plm('«V'i "» -breu, 2H r.j OllvM .¦¦>
IrmKoa * C, 0**-T*\*\ «» P-i "«sillo Tnvni
13 v, 1 C. «tos liri„llitV,!.«, 10 r,: 1-ortlnho .
(',., 21) r,{ IWii.u-il de Asevi-do, !W r.i F. |>,,
Oliveira ft C«, 2!l r.i Pemandog fc Morcon.
«Ii>«. 11 |i, 1 AuK.isto M. «Io Multo, 'M r,, l, ),-e 110 c.| Alcxomlre V, Subrliilm, Kl n,j s>«»
hri-ira & C, 7.1 r.

Foram n-jeiliiiliit, 1 13 r., 9 p., 10 c, i- •, »Fnroiii veu.liil.iii .'18 '.'» r., cmn 7.HWI kllni.,"SIih-K" i Condido S, do Mcilo, 'in\ ve,,,.
Durlscli & C, 20Cj A. Mendes & C„ fi80; i.i!
ma í. Filhou, 204$ Frsncisco V. Goulart, 322i
C. dos lliii.ll.lslíii, llit; JoflO 1'iiiu-iil ,lt
.\hrcu, (!8« Oliveira IrmAos A C, -171; UnsU
Ho Tnvares, 0; Portlnlm & C, 8.1; líilKOrd ,'c
A/i-v.-ilo, 41: At.Kuslo M. Motl«, 318j F. 1
Oliveira 9. C„ 14; Sobreiro & C, IM. T'.,„í
2.82». *

No entreposto do II. DIoko
O Irrin ílionou A hora,
Vendidas : .18 2|4 r.
Os preços foro.n os seguintes : rcucs, di)

8710 o *Í8(I0; porcos, de VÍ100 o 18200; «iniel,
ros, de IÇflOO 0 2-J; vltçllos, do 8000 o ÍÇOUO.

No matadouro do Ponho
***,.******,,, m ——1 ¦ 111 !¦

Ah.itidos hoje : 20 n-zc«. e 1 porco.
Exportav.no
Paro exportação foram abatidas honU-nt,

cm Santo Cru/, 4t!5 rozes de Oliveira Irmão1)
& C.

MODSSTA
Confcccionnin-üo vestidos subro 0% uliimut modcN

licPorls. Ruo IVMro Anicrluo n. Ü, cnsa D.
1 ***** —-

UHDU FBIME

A bem tio interesse
puMico

*ar Deveria toda casa que vende óptico ter
nmo instaliação especial poi'o o exame de re-
íracçfio, afim de evitar o grande perigo «pie
correm ,19 pessoas «pie, precisando miuitas
vezes da intervenção dc um medico oculista,
limitam-se tiuicamcutc a escolher as lentes
para seus olhos, da fôrma a mais condemuo-
do e perigosa. A Casa Vieitaí, com a instai-
lação do gabinete na sua secção dc óptico,
paro o exame da visto, o «piai é gratuito, veiu
preenchei' perfeitamente as condições üeces-
sarios, prestando a muito gente, sem distin-
cçõo de closse, o mais consciente e inestima-
vcl serviço, Com o exame de refracção veri»
fica-se quando o clicutc precisa unicamente
usar lentes ou si deve submetter-50 a um tra-
tflmento especial *. ho primeiro caso, sabe-se
rigorosamente «rual o gvAo das lentes a usnv,
0 no segundo coso, aconselha-sç immediata-
mente o Ir o um medico especialista,

A Casa Vieitas pode provar que no seu ga-
binetc, á run da Quitanda n. !)9, já se sub-
metteram a exame de refracção 21.000 pes-soas, em dous anuos.

¦ ¦ 1 ****** .

Amanhã, crout-au-poi
t&A Caso Ássembléa, restaurante de primei-ra ordem, tem diariamente o mais variado"menu" o os melhores vinhos. Rua da Assem-

bléa. 70, Proprietário. Ottomar Moller.*****
Os marinheiros allemães
internados na Argentina
BUENOS AIRES, 14 (A. A.) — O Dr.

Carlos Bccu, ministro das Relações Exte-
teriores, communicou ao seu collcga da Ala»
rinlia, Dr. Frederico Alvarez Toledo, queé impossivel. fixar todo o território da Ar-
gtntina, paia domicilio dos marinheiros àl-
lemães que se acham internados na ilha
de Máriin Garcia. Em vista dessa coniuiimi-
cação, o ministro da'Marinha vae transfe-
rir esses marinheiros para outro ponto, onde
ficarão residindo.

¦ ***** -«- -

Peçam lista de preços
Pneumaticos reformados

ALMAGAN
——•

RUA DA ALFÂNDEGA, 110
1 ******* 1 '- - ¦' —

TERRENO
Vendem-se dous ioles dc terreno á ruu

liarão «Ia Taquara, antiga Estrada da Frc-
Kuczifl, Jocarepagúã. Trata-se na rua Al-
baiio 11. 210.

1 ****** ' ..—

A crise ministerial ura-
guaya

MONTEVIDEO, "K 
(A. A.) - E' pio-vavel qüc hòte fique resolvida a crise mi-

material. O Df. Hilário Hélguera coniniu-
nicou honteni, ao Dr. "Feliciano 

Viera, pre-sidente da Republica, que acceita a pasiadas Industrias, para a qual fora convidado.
—+-.*M*v*"* .¦¦.-

Dr. Telles de Menezes
Cliiíica cm gorai — Esn. moléstias das senhoras

e partos. Coiis, II, Carioca 11. H, a is 5.— Tèlèpíu
fiOOC.-nâsiil,, Av. Mem de Si, 72. Telcp.'OW;Ci

Chatiüulos a íjualquoi- hora.
-*-****i***--*-

Bom eoiprego cie capital
Vendem-se duas casas <í ma"24 de Miaio

(estação do Riachuelo) alugadas e dando
boa • renda. Não são permittidos interme-
diários. Para tratar, a rua Uruguayana
n. 41, v andar.
¦ ¦ '«'"«¦— 1 *m*wv "Theatro e Musica"

Veiu-iiog de S. Paulo, cm cuja c.ipitul se
publica; 0 excèllêníe revista "Theatro e Mu-sico", ultimei numero, «pie tem nitldas £i-ii-vüriys c «---'colhido testo.

'¦ 1 *l*m* ,-,-.,

Br. Mejça ú® Mmmmlln - SSIW,,¦iflini'ini m**mgmfa) 1 ******** íW-Iosííllâ
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MISSA.S

Hesom-se nniaulíü í.$ seguintes:
D. Marianna dc Castro Pereira Pinto, ,'.

8 1;2 ua Catliedral dc NIcthcroyj João Pint
de Itczcndv. as 9, nn mesmo; João Morclr
Octaviano, os 9, nn t«Kt"«-*j.i do Divino Espirit
Santo, no ISstucio de SA; Carlos Arthur Costi
ás 9 lj2, na motriz do Sacramento; Antoni
Glorio, As 9 1|2, nni egreja do S. Pedro, no .--
t.içüt) do Encantado; Norival Pinto ile Uezcn
de, Ãs 9, na matriz de S. Christovão; 1). Mn
ria Angélico de Souza, us 9, na egreja de Sã
Francisco dc Paula; Manoel Pinto «Io Silva. .-í
9, lin mesma; D. Felicidade ilu Silva Sanl i«
ás 9, 110 egreja do Rosário; Dr. Santos Abriu
A» 9 112; nn egreja «la Cruz dos Militares; don
Lhubciiua Augusta «le Burros Pimentcl, ãs 9 1 .
nn matriz da Gloria; D. Maria Hcrculaiio d
Silva, ás 8, nn matriz de S. João Caplísta d
Lagoa; Manoel de Barròs Barreto, ás 9. 11
mesmo; Edgar dn Costa Araújo, ás !) 1,2, 11
matriz de Simto Antônio dos Pobres; I). Cou*
t.-niça Seabra de Azamor, ás 9 1Í2, na egrej
de N. S. da Concclçõo c Boa Morte; Virgili
(PAzóihbujo Monteiro, ás 11, na egreja d
S, João «lc Mcrity (Linha Auxiliar); Publi
Pereira Gonçalves, ás 9, na matriz de IrajA

ENTERROS

Foram sepultados hoje :
No cemitério de S. Francisco Xavier : «,'!«

cénte Diuiz do Carmo, rua Conselheiro Par.:».
naguá n. )5, casa III; César, filho de Maria
Conceição Medeiros, rua General Silva Tct<
les n. C; Quiterio Rosa de Oliveira, rua ,!c)'
Propósito 11. 3ii; Rita de Oliveira c um íet<7,
seu filho, rua Cobuçu' n, 17ll; Oswaldo, filho'
«lc Sebastião Pinto «le Oliveira, travessa do
Patrocínio n. 10; Mnlaquias Lourenço Perèl-
ra, rua Amélia n. 12il; João, filho de Josó
Paes de Fignciredo, run Barão dc S, Pellí
n, 100; Ondinn, filho dc Antônio Pinto dn
Rosa, ilha do Cámbhmbc; Bcnedicto, filha (!C-
Honorio Francisco Fellx, rua Tuyuty n. 108í"
Isaiaí, filho «le Jeremias Dias, rua S. Luií
Gonzaga n. 449; Octaviano «ln Cruz Sennn,-
travessa S. Salvador n. 4-2; Odette, filha de
Agib Hanin dc Lima, ma Dr. Rego Barroí
n. 34; Rita dc Faria Villbço, travessa Soro»,
enha n. 21; 1" tenente reformado pntrão-mòW
HennenegiUIo Luiz do Carmo, Hospital Ceu<
trai da Marinha; Zaidn, filha de Âniceto X!a<
noel Pereira; Florindo Ferreira, Santo C.mt
do Misericórdia; um feto, filho de Monoe),
Martins de Carvnlho, rua dos Cajueiros n. 75J
Filandisia de Castro Sócrates, Villa Militar,;No cemitério de 8, João Baptista : Ctr<
trudes Augusta de Mello Bastos, rua Fonseca
Lima n, 63; Cai-miiula, filha de Gaspar Lo-
pes da Silva, rua Santa Chrislina 11. 29; Lu-
erecia Ribeiro da Silva, rua D. Mordomia
n. 100; Plácido Joaquim de Oliveira Melin-t
«lie, Beneficência Portugueza; caho foguist-l
Virgílio Fernandes VeJloso, Hospilal dn Mar
rinha, em Copacabana; rrany, filha de La»
fayctte Gonçalves Almeida, rua Mariz e Bar»
ros n. 325; Luiz Antônio S. Aranjo, rua Vis-
conde de Cáravellas n. 87, casa V; Maria Au»
gusto de Gouvèa, rua Esperança 11. 4.Foi trasladado hoje dn rua do Morro nu»
mero 0, casa II, para o cemitério em Muriin-
du', o corpo do sargento da marinha de giur-
ra Alfredo Mello, mecânico de Ia classe.Serão inhumados amanliã :

No cemitério de S. Fraucisco Xavier: José*,:
filho de Ricardo dos Santos, saindo o esqui»
fe ás 11 horas, dn rua Santo Christo 11. 179.!No cemitério de S. João Baptista : A Km
ce, filha de Manoel Alves Oliveira c Sá, saiiid
do o enterro ás 10 horas, da subida do Lem*?
n, 221.

1 ****** —-

Cura da TÜDEI1CÜ, OiDr. Dantas de Queiroz^' pcl0 llnci|1>
thorax e outros nietliodo? modernos -Je tratamento. ,• n«
soltas tias K ás 11 da manhã. Una Uruguuyaun, n j',

**f&Ça—*-

QUEM PERDEU?-
Um cavalheiro ehti-cgou-iios uma meda)](le ouro honlem encontródo no avenida HBranco;.que será rostituida ao seu dono.

í-ATrtímo ''K'c Elis|ibetsch entregou hoje.A M)Iffc, uma planta que achou na aveni«10 branco e qne, nesta redacção, sc encontno dispor do seu verdadeiro dono.¦j - Acha-se na Inspeetoria da Guardo (Vil, á disposição de seu legitimo dono, 11rciogio-pulseira circumdõdo de pedras, 1cc>uti'í}<10 na Polncò ThealFe; pelo guardan. 829, Abel Torres Dnmascorio.«ao u»ífiâ SOL â.IIlI^as,
—i,—

Companhia dn Seguros da
Vida

íQ' sopí'qí.0 cias apólices úq
5:000|00p

Realisaiulo-so no dia lij do cori-enle itiea fo nosso lü" torleio de apólices de 5:000-", ri»mos pela presente convidar os Srs. si a»radòs e o publico em geral a assistir no re*ferido sorteio, que lera logar ús 2 horas datarde, ua sua sede social, á rua do Ouvido?,pelo que antecipadamente agradeci-
.... A Directoria. '

-.Atais «le l.iOO segurados tiveram suas .mo-
iCC?fl'-.S5re^?«Si l'«-P*,és»-ntondo a importânciade 16,920:000? de seguros cm vigor, sem pn_gamenlo de preinios.

Além desta grande vantagem, a Sul Ame-rica está distribuindo entre os seus segtira»(os, mesmo aos que, por terem sido sorteai(ias os suos apólices, não pagam prêmios, lu-cros que representam em muitos casos "11111
aiigmento de 60 pdr cento dn soinnin garan-tida r,a apólice, ou uma reducção de 35'poEcento nos prêmios pagos" c que o teriamsujo si não fossem sorteadas as apólices.Garante-se. assim, um SEGURO ECONOMI- '
CO muito liii-rativo e COMPLETAMENTE l
GARANTIDO POR UM ACTIVO D&. 

"

MAIS DE 39.000:000*?OQ«
Dirigir-se á sede soclol :

'" KUA DO OUV1DORJ"~- Vj 'iEdiíJyio 
Í./Of.rio^

i

-i
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SPOIÍTS

//W-_ STSSL^tMIlOS-lUO._

.' Corridas. !-,:;
.h He amanhl, no llerliy Club

Indicações Un A NOITK paru ns coriljlni «u*
iti)i,...l.ii, no lie il». Club ;

Hpuiiii — Fábula ,.
Jagunço — Espanpdor •¦• »
-'lur do Campo — «iun.vi.iiMr,
l-iiriuiii — Alitlii
Jtoyal Bcololi ••- Trunfo' ',
Atíiis — Mogy Ounssü'
Argentino — Siillilo
Vvlliliiliu — Miss Linda

Azules: — Diamante, PIMnclilo,, (jtiRlIlIn,
Alegre, lluenos Aires, llellos, HATU.UV c
Id.vl.

Foolball
fiS MATCHES bÈ AMANHA

Itotafugo x America
Em beneficio de umn Instituição de cnrid.i-

de c disputando umn rica taça dc prata,, eu-
ec-nlrnr-sc-Ao nmnnhii, cm miilcli amistoso,
os primeiros tenms «laqtiõllcs dmis eleiiicutos
dn primeira dlvlsdo do 'Metropolitana, t

,s. Clirl.lovio x «angu*
NAo podendo o Audaraliy dlsputnr ns duas

tnçíis de ciue já falámos, eom o S. CluKlo-
vÃo, nmunliii. 0 club da rua Figueira do Mello
disputara com o liiingu', primeiros e segim-
dos teíinis, mn artístico prêmio. Será este,
sem duvida, um opllmo encontro, nt london-
do-se no eslado perfeito de trnliiing .cm quc
sc acham esses dous adversários*. O embate
começará pelo jogo clos segundos tcams, ás 14
lioras, no campo do S. ChrlstovAo.

Motocyclismo i
Um desafio

Tim nossa redaeção esleve o Sr. ..!.'• Gentil
Filho, cpie lança por nosso intcri_ec.Uv um
desafio no Sr. Domingos Lopes, vencedor do
parco de motoc.vclctas, corrido «lomluiu «d-
timo, na festa do C. M, N., para uma «Hsputa
cm molocyclcs. As condições impostas pelo
desafiante são : Domingos correrá na mesma
machiiin Ilaslcy com quc venceu a prova dc
domina» ultimo, disputando Gentil Filho cm
uma inacliiiia ludiuii, de pista, a mesma dc
que caiu o Sr. Francisco Laport, aiíte-lion-
tem. O Sr. Domingos Lopes já está desafia
do pelo Sr. Francisco Laport. Entretanto,
como este só correrá quando sc restabelecer
da queda, o Sr. Gentil, desafiante, deixa no
critério do desafiado a hora. dia, local c dis*
taiicia, além de qualquer outra condição para
a realisação deste desafio.

JOSE' JUSTO.

Pelas associações
1<M>»W<W>W¥¥MMM¥W<*»*>*W*W*******»***»****__,

-•__¦

Por Miss Elaine, a protagonista dos Mysterios
de Nova York

tiremli» Flnrlami I-ílxolo
.U'nll8iir.s»>»ii nmunliA. ás 30 liorns, a poil»

dn iiuvii dlroelorlo dõ Oremlo Nuclonn Ileijo»
flcbnto 1'loiinno Peixoto.', O neto lera sole-
innld.irie,

itnr1ed.de Tlu>o»(ipb'ia
Na sédc (In Loja Fersevernuçii, fllliulii A

Sociedade Tlicosoplilcn do Ad.viir.Miidr«l»lii»
dia, renllsou.so no domliigo 13 n l!r* con»
forcncln publica sobre o cslud» compnrnllvi
dns religioe. pelo Sr. Dr. l-i-milulo Cnruel
ro I.«-Ao, que promellcu continuar esse eslu»
d» em puleslrni imbllcns iiuh scguiiili.!. e
quiulm. «t domingos de «dn mez.

Enlrc os presentes se i.chnvnm os mem-
liro,s di. J.ojii l-ersevcrniiçii c dn l.ojn Pyllifl»
gilrns,. e us setiuiiites pessoas: D, Isolilin
l.«iiH's, profossora D. Ilelvlnn Mauro: doim
Maria FnlfcAO, D. Anua dos Santo», proles-
sor Ângelo dos Snulos, Srs. Vicente da. Cos-
In, .losí* Toledo, Dr. Gomes de l-nlvn, liem-
dlcto dn Costa, Dr. Ilnymuiido Seldl. com.
mandnntc Sarmniiho, professor Angeli lor»
Icíôll c outros.

IMaçon.rln
Ucnllsou.se Iiontem n sessán «In sobcrnnn

nsscnilili'n geral do Grande Oriente (Io ura.
sil, composta dos deputados das Sociedades
Mnconlciis de todos os Eslndos do lirasil c
dos rcprcscntnntes dns potências mnçonlçns
dc todas ns nnco.es. Não lendo conipurccldo
o Sr. iilnilronte Veríssimo da Costa, limo-
mestre n.ljuuto, assumiu n presidência c>
Sr. Dr. SA Antunes, 1" vice-presidente, sen-
do secretariado pelo Dr. Esposei. I-oraiu
discutidas cm 1" c 2" discussão diversos pro-
jectos o npprovados os Seguintes: creando o
registo do patrimônio maçonieo no liras.1 ;
creando o serviço de Assistência Mediei. e
Judicial; instituindo n Mnçonnriii de Adopcaq
pnrn senlmnis, sob n fôrma de associações
dc caridade, c outros. Falaram ps Srs 1)1'.
Virgílio Antônio, Dr. Lapa Pinto. Miguel
Pniipaterrn. Dr. Horto Barbosa, professor
Angeli Torteroli, Dr. Pedro Vicirii.Dr. I.ou-
rciro dc Andrade, Dr. Dacmon, Aiiwlino «lc
Magalhães, Dr. Souto Maior, Dr. Hugo Mar-
Uns, major Proençn, Lopes .loraba, lticebc/.-
70, br. João Bastos c outros.

Club Militar
rtenliso-se ás UO lioras dc Ifi do corrente,

segunda convocação, a asscmbléa gera!

H._... a iiiiiinih_l.i,,T,M0S ,),AS l)0. Hoje e amanhã
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MACISTE

Da platéa
—•»

AS PRIMEIRAS
M0 duque Cascmiro", no liepublica

.[ais unia opereta nova, c cxcellenle, nos
deu a companhia Scogiiámigliò-Caramlia. Foi
lioiilcm, cm espectaculo dc assignatura, "O
duque Ca se miro, dc Zieher, Ires actos bastante
interessantes, quer se encarando o libreto,
«jüèr a partiliira. O enredo «• uma "cbarKc" a
Sim miliinrdario americano, fabricante dc sal-
•ilcbas, qiic, querendo comprar com scusdol-
jiirs uni nutrido nobre para sua filha, é ludi-
|>ri.i«lo por uni. falso duque, o Cascmiro, que
tíá o nome ,á opcrcla. A prosa não é mono-
tona C as scenas musicadas suceedcin-sc cm
diffcrenlcs tona, vivazes, ..agradáveisi.Dalii
ter "O clu«|i.e- CascniirO" alcançaiwló um sue-
cesso digno de nota. Houve muitos applnusos
ei;i platéa, que l)i.sou vários dous interessantes
aniineros rin partitura dc Zielicr. A opereta;
montada; sinão eom luxo, más com decência;
leve um desempenho afinadissimo. Os priii-
i-rpaes personagens, entregues a Stcffi ('sil-
jn_, Kelly Ciiii-y, Wallèr Grani, l.uigi Gonsal-
vo c Oiiiilo Mussi, foram niagnificamentc in-
Icrprelados. Coros c orchestra afinados, bom
fjii.irdii-i-oiipa o mnrenções muito origináes e
áiiteressánlcs auxiliaram o suecesso ela "O

iluque Casciniro", que, decerto; voltará breve
ii si-ciia Cio liepublica'; de onde hoje é retirada
para ;i realisação da festa de Enrico Valle.

MUSICA
E1 hoje, ás 20 1!2 lio-

ras, «pie se cxliibc
pela primeira vez, co-
nio concertista; ao noa-
so publico", Mlle.Aliiy-
ele Máximo Teixeira;
discípula de Henrique
Oswalil e laurearia
pelo nosso Instituto
Nacional ric Musica.
Trntaniio-sé. dc. unia
alunina que fez uni
curso brilhantíssimo,
e amplamente relaeio-
nada, naturalmente o
salão nobre do "Jor-
uai" lia dc ser peque-
no para coiiler o? i'1-
números amantes da
boa musica-.

Demais, pnra sc ava-
liar dn sua competen-
cia, liasta ver-se o pro-
graminn que Mllc.
Alayrie Máximo Tei-
xeira orgaiiisoü, c que
é digno ele uin artista
consagrado.

Mlle. A lande
\ Teixeira

M.

NOTÍCIAS
• ' A nova pcç;. do escriptor Custodio de VI-
veiros, aulnr dn comedia "Campos na casei--
ua", que foi representada com grande suces-
so no Trianon, vae em breve entrai- cm cn-

saios no Recreio, pela companhia do actor
Alexandre Azevedo.
A "Eva", no Recreio — A festa de Alexandre

Azevedo
"Evn", a comedia do Sr. Paulo Barreto,

epie a conipaiihin. Alexandre Azevedo repre-
senta hoje cm "prcniiérc", no Recreio; aqui
não é .'linda conhecida. Couberam as pri mi-
cias de sua audição ao publico paulista, quc
a applitudiu e louvou. Razão, pois, para lia-
ver uma certa iineiedade pelo espectaculo «le
boje. no Recreio, que. também attrác o publi-
co' por ser cm fesla artística ele Alexandre
Azevedo, actor distinclo e,fartamente syinpa-
Ihisado peln platéa enriuca. "Eva" terá co-
mo protagonistas Alexandre Azevedo c Cre-
milda dc Oliveira. Outros papeis eslão entre-
fines a Alves «In Cunha, estreante, Ferreira de
Souza, l.uiz Soares, Adel-tide Coutinho, Ju-
dilh Rodrigues, cie*. ' '.

(i festival de hoje no Republica
Ha dousiittractivos no espectaculo dc lioje

rio Republica. A festa dc'Fnrico Valle, o cor-
reclo director da compãnlüa Scognaniiglior
Ci.ramba, rie que é uni rios bons elementos, c
a primeira representação da applaudida ope-
reta "Casta Siiziinn", cuja distribuição éesta:
Suznua, Maria ivanisi; Giacohiina, Nelly Ga-
iv; Delfiiia Ai.bri.vs, Ailelia Baratelli; Ilum-
bcrlo, Stcfi Csillag; Pomarbi; Enrico Valle;
baião eier» Aiibriiys, l.uigi Gonsalvo: Renato,
Wnltcr Grani; Cluiráncey; G. '1'ozzi; Alcixo,
Guirtò Mussi. N.i inlervallo do 2" para o .1"
actor linrico Valle e Stefi Csillag cantarão
"O duo rios paraguas", c o eluelto cômico
ria opereta "A divorcinda".
Grande concerto orchestral

Realisa-sc _õje, ás 21-LJ2 horas O liltimò
ensaio para o fin..ide concerto i|iie será regi-
do pelos maestros Alberto Nepomuceno; Fran-
cisco Braga e Agostinho rie Goiivèa, órganisa-
rii. iielo Cenlro Musical, c que será executado
amanhã, no Ibcatro l.yrie-o.

A directoria, lendo èm vista a procura do
grande número rie bilhetes para esles festival,
torna publico quc ns cncommcnrias só serão
respeitadas até ás 17 lioras rie hoje. Outro-
sim, avisamos que os bilhetes destinadas nos
alumnos rio Instituto Nacional dc Musica, ven-
«lidos com o abatimento rie 50 "|", somente são
encontrados nn serie social, á rua do l.avrariio
ii. 6,!. Us bilhetes ncliam-se tiinibeiii á ven-
cia na easa Arlhur Ni.poleão, na avenida Rio
Branco.

A primeiro ela-"A duqueza do Bai Ta-
b.-ii-in", pela companliia Alexandre Azevedo,
s.n'. a 21 clu-ermvc.ilr

Anii.iiliã íi Caramba representará 0
!.'Canele de Luxemburgo".

. \ primeira dn revista de Cândido de
Castro c Oduvaldo Vinnna, "Dá cá o pé",
no São José, está marcada para sexta-feira
vindoura.

—— A Vitale, cm "niatinée", ás li! c meia
lioras, dará amanhã a opereta "A dansarina
descalça",

—— Fspectaculos para hoje: Republica,
"Casta Suzíiua'; Palacc. "Cinema Star"; Re-
creio, "Eva"; Carlos Gomes; "De capote c
lenço"; São José. "lim easa da sogra".

Clil
para"appr«vaç5o da redaeção fina! dos esta-
tutos do club c cxpòsiçã«r. do andamento «Ins
aulorisnções dadas á direciona na ultima> os-
sembléa geral: Orpbnnnto Osório alfaiata-
ria c modificações uo edifício social.
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PARISIENSE
dTpois

DE
amanhã

Sob ameaças! DERVAL
éa
genial

S. A. II. o Príncipe. Ilvnvhiiio « «.cio»

A Cnlpn
Corinfín •'•
IhHftwric Olciiii dod Aitnunzlo
A linstn lhinuum
tilovin
Vullo tlus Olivolvas
lí.vpfiif..o
I.III (Ui-ccrno .io Arco-Ir/s...
Ódio quo f.....

O mais querido dos films!!!—Um espe
ciaculo «tlitilicnte!!!— Uma hora de»ali
í-iiít I!! - II mais a ultima auualidad

sensacional
A grande batalha do Somme

Documento of.icial do Grande Bstad
Maior Fianccz

Altcnçüo —Fazer reclames pomposos d
films um valor artístico algum.sómcni
para armar effeito é facill.mo.mns apn
sentar autores dc renome, artistas celi
bre::, obras de arte. films dc grande e.
pectac«lo,não . tarefa fácil para qualqu-
íüs um simples resumo dc alguns trab;
llios a CNhibirmos no decorrer do*smçw

a seguir:
Interpretes: AHI AS, o prlnclpi

elos novohnlas « UüFFALOi <
.ioiiicmi ninís forte do inundo

IntornrütariNAMKNICflHm>¦ MMitiMUIh\SIIA:
L.U HÁ DAIIVIUA
f 'in velehre iniicnvo
FlilHrMAM
MAKOWSKA
M««r<-,«ul«!s Brlflnonc
i:u:tth.\ haüglq
MA1WI.UK tllMAHt
HISNNY 1-OIITEiV

d frilei
»' "
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í> »
r» »» d

¦
a
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*Ilístorin de sempre , ...
I .iiiíd.i-os — O iiih/s- querido dos romnncos polloiaes — Interpreto — .BELLA MVSIUOIIA
Fuma sfirlc Ininterrupta de trabalhos de I i:nn.\IU-:ilttt VALOfí.qn

opportunamfnte publicaremos

Só no "ODEON"
"ANoiVMundana

.(HA
Tabelllão NOEMID OR SILVEIRA
OA ALFÂNDEGA 82.-Telephone (illi

x«- • « » -»

_^_5^í'*' ¦¦"¦£'' "'V; ;_J :*_.,í* ;;íí;.". ^ÍW

MM., $1 r Wjfl _B^"''"'"'-' ^im

_l_i»^^í_Pi_P_íi___ii_P__B *
cr c fi çu o _f/-^^__k-_J>___1-__l ____fi!J_#3^. ¦ '"s ¦ "i\L d o

¦1 *___*»__!)!'___j__I __¦____¦«!._'„V^* '¦•'¦''¦'¦¦¦¦¦ KM vi«*vn»
••-•.'• _M ____' ¦ -

. mla_^^'_^^-______l ___¦'' fi^' 
'¦'"¦''¦'• 

Em

%\^«_% ^SâH _B _ ;_l_r

Derval! ffBSM Paris!
/ M-arie Louise Derval «^W //ir

ÁmivÈnsAhios

Antônio Francisco Martins, nosso collcfi
imprensa c filho dn coronel Cândido Mn*

— Contrataram casamento o Sr. Jon
Correu Pinto c Mlle. Ktolvinn Vnz «la !
filha do Sr. Francisco (ióes dn Silva. "

I7A-A.Y77.S -\

Fazem annos nmniihã:
Os Srs. visconde dc Moraes, Or. Oscar Ro

ringues Alves, Dr. Ricnrilo Xavier dn Silvei-
ia, advogado no nosso foro; Dr. Jose Tara-
nhos Fontcncllc, capitão Alonso dc Nienieycr.

Fazem annos lioje:
O menino NApolcfio Gonçalves, neto da Dia.

Isabel dc Mattos; Mlle. Juraey Rabo, filha do
Sr. .1. Rabo, despachante da Prefeitura; Sr.
Carlos Augusto Til.au, guarda-livros da em-
presa Piischoal Segrcto: Mme. tenente Llpi-
elio cli. Silveira.

Faz annos boje o capitão Francisco An-
tonio Miei. _

!>us.'. hoje o niuiivcrsario da L.«ma. Snt-,
O Giioidá Mercio, viuva co coronel Thbnícz
Mercio, quc íoi um cios chefes fedcralistns do
Rio Grande do Sul. A ICxnia. viuva Mercio é
mãe do Dr. llcilor Mercio. que íiqui foi dele-
findo etc policia c actualmentc está á frente
de suas estâncias naquelle Estado.

Conta mais uma primavera a menina
Edna, filha do amador Clariiido A. Alves.

Foi annos hontem o menino Wcitcoslao
Rios Leal da Costa',* filho elo Sr. Ti.nercdo
Leal da Gosta, rio gabinete elo dirc-cloi* ela Cen-
liai e afilhado do Dl*. \V. liraz, presidente cia
liepublica.
BA PTISAPOS '¦'-• —v

Effectuoü-se honlem o baptisado do inno-
conte .loúbert, filho do inspector Eilnitiudo
Gonçalves, dn Repartição dos Téiegroplio.s.
Foram padrinhos ò coronel Paulo Dalle e sua
esposa D. Conceição Dalle, que offerêccrnni
um "luiicli." em sua residência.
WCEPÇ6ES

Vielinia dc uma radiodcrmltc profiss'
conlrahidii no longo exercício dc sua cs|
llclodci retira-se temporariamente pnra I
de Caldas o Dr. Álvaro Alvim. Na nus
do Dr. Alvim fica o Dr. Lauro Sodré I
seu assistente.
/>f./.o.s' c/.r/ts

m
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— ACTOS —
eni que a arte da palavra mede porfias

com a requintada ostentação do luxo com que
os atelieres das cisas

"La Samaritaine" e "Paquin"
enquadraram em ricas toilettes _ idesJü.tflDrádpía beileza de
_- DERVAL :

-*\ _§

Foi transferida a recita cm beneflc
festa de Nossa Senhora do llosnrio dn
triz da Gávea, quc devia ic.ilisai-se nm
u. (;-..;) Gymnnstici I'e<,*iipue/-

—-Coinnicmorando a data da proclni
da Republica, o Rumos Club offereee
nhã aos seus sócios uma linda "mal
infantil, òrgahisada pelo "snyoir fáírc
dedicado director Carlos França. A "
née" infantil, que começará ás 14 1
constará da comedia "O voto feniii
um neto dc "cabaret" c baile- infaiiti
_l/70

Em Carmo, Estado do Rio, falleceu
tifie. empregado da Lcopoldina Antônio
lieni de Araujoi que era nctiialinçulcrrei
da '.'([idade do Carmo", dnquella biciali

mmm*

Festejando hoje a passagem' dc seu anhi-
veisaric. natalicio receberá á noite, lia inti-
inidaric, as pessoas de relações de sua familia
c iiinümcras amiguihhás Mlle; lídilli Giinra-
ná, fillin rio Sr. coronel Aristides Guaraná.
CASAMENTOS

Realisou-se nn clia 11 rio corrente, na esla-
ção ele Dr. 1'rontin, residência do Sr. Olyni-
pio Cnminlia, o casamento do Sr. Octavio
Dutra, aclvogadò no foro desta capital, com
Mlle. Maria Caminha Gurgel. Foram pnriri-
nhos. no civil, o Dr. Victorino de Paula Ra-
mos c o Sr. Hera cli lo Domingties negociante
nesla praça, c a Sra. I). Amélia Dicle e Mllc.
lidy Caminha; no religioso, o Dr. Alberto Fi-
gucira c sua senhora, e o Dr. Amorim Garcia
e senhora. ',_,'•' _:Está contratado o casamento do Sr. O.
Faria, steiiogíapho ria companhia Goodyear
Tire, com Mlle. Filoca Andrade, filha do Sr.
coronel Lopes dc Andrade, 'industrial na eida-
de de Barretos, São Paulo.

Effectiiòii-se lioje o enlace matrimonial
de Mlle. Dora Barbosa Teixeira com o Sr.

Declaração
A Casa Vieitas, lia CO annos estabe

nesta cidade, declara quc se acha pci
mente preparada com a suo secção _de
para aviar toda c qualquer prcscripçiio c!
nhores médicos oeulistas, assumindo i
responsabilidade pela sua execução, dis
par isso não só de pessoal habilitado
tambein de material dc superior qualid
par de bem montada officinn, onde pi
ser executados os mais delicados tra!
ópticos. 1 ,

Como prova dc consideração pnra. ç
senhores médicos oeulistas, a Casa Vicil
solvcu conceder o abatimento ele 20 °|° a
05 seus clientes cpie se apresentarem c(
respectivas receitas á rua da Quitanda

» mmm» » ¦

Em desaggravo da reli;
cathollca

Realisa-sc amanhã, ha estação do
uma procissão de desaggravo a ntífic
feitas publicamente á religião cotholli
um inimigo ria egreja, que sc diz par
ele unia seila religiosa.

A procissão, que percorrerá as pri»
tuas daquelle populoso bairro, partirá
horas da rua Cardoso, junto ao snntun
Imiriactilndo Coração de Maria, levan.
triumpho o estandarte ela Iinmaculiieb
ceição.

O Dr. Plácido tle Mello falara sobre
, sumptó na praça daquclla estação.

c suas auxiliares de scena!
«•¦

Lede a descripeão no «lornaldo Commercio» de
QUINTA-FEIRA

Durante o mez de novembr
Teremo** cm EXPOSIÇÃO "ás nossas vitrines, no interior do ARMAI

e na secção cíe ROUPAS "FEITAS, 
grandes SALDOS de camisas, ceroí

pyjamas, íoupinhas de creanças, roupas para homens, cOllaiinhos o char
mercadorias todas de PRIMEIRA QUALIDADE qne vendemos por pi
baratissimos.

iAU CARNAVAL DH VENISE
Rua Ouvidor, l.%

HD

G_vR|-DE EiVIP^ESfl
Flua Gliile, 29Fundada em 1907 mm

CIHEPATOGÍ^AP
_¦*-' ••_______-__—»-—.-_—•»
—i— __—^—.xj r/>rP,rilv>_rà;;

STAFFA. _________ü--S-^-^__i
Jelephones 42, 123 ej4-Q41jCentrai --> Rio de Jani

BUREAU de compras e representação na Europa:
AVENUE DE L/V REPUBLIQUE, 124 PARUV Filiaes em Porto Alegre, Recife,

Petropolis e S. Paulo
Continuação da nomenclatura da programmação cuja primeira parte está publicada no numero de hontem desta folha

. - v j j 1 n „>, i.,.o,:i _„_ cA nrsAorU rfcf.f .ii'rntTi«:rrinth sob um domínio ántioatliico nor auem dispüzessè de capitães formidáveis e impeccavel descortino administrativo, -r<
Contrariamente, á supposição de pi;etensos monoppUsadores do mercado do film no Biasil oiie so ode a 

^.§fgej^m||«^ aeSfSS est casa, gratas ti sua preponderância, que se tem evidenciado em todas as ©c
fíentós estes inattingiveis por aquel es que o desassombro e os recursos desta Empresa soubeiam 

g*jjg«* S_SiFn._tVo. dl» viu.sosP con o me^omp ova com í nomenc!atu!-a. abaixo, e segundo a qual está regulada á prográtóicçisivas dc sua existência commercial, acha-se preparada paia fornecer (res programmas «emanjy^com cerc,^ «eis em conse u|nci, de providencias dadas em tal ser
<__".<_*¦>* tíi«__ BHoV4a.iiin_la.ra> *4 ^^ ^-m __S><*aB_*&n-»l»K»«- - E dentro de poucos dias, sento fornecidos $U£J£VL^^^^ r .¦_•...._¦_.__*•_.*-.. _l _T* ___. n..1..I_.--^_..r_r. >-.*.->. í_—• «a>1ah__ _¦__ * _ _ *_ i« /InC

cnlosos cartazes, photographias e mais impressos de reclames estão em meus armazéns á disposição dos Srs. exliib
oclein ser entregues iinmediatamentc, afim de que os Srs. exhibidorcs organisem as suas combinaçõesjeomo entenderem.

__&;.<-.
T
podem ser entregues

Programmação da semana de 4- a IO de dezembro !
PRIMEIRO PKOGKAMMA: .

LA FLAMBÈE (A fogueira), drama, Le film d'art, seis partes, mil oitocentos e
ííinta e cinco metros.lnteipretes: Mme. JANE IIADING e RAPHAEL DUPLOS.

í SEGUNDO PKOGKAMMA ....
O PODER DO AMOR, drama, Eclipse, seis partes, mil quinhentos e oitenta metros
lliMA ASCENSÃO AO K1NGE-PEEK, Eclipse, natural, cento e noventa metros.

T1_RCEII.«> PROGI-AMMA ,.
MAIS UM VALE UM PÁSSARO NA MAO, alta comedia, Swenka, tres partes,
tnil e vinte metros.
DDYSSÉA DE UM PHOTOGRAPHO, drama, Selig, duas partes, seiscentos e
fct.nta metros.

Programmação de Ila 17 de dezembro
¦F__ITVr_:i-_l._. _»_tO_rI-A.__T_A: ,.

AS O AMAS DA CRUZ DA MORTE, drama, Le _h»-d*art, seis partes, mil e
éeiscentos metros.

srEG-TjnsrrDO _"__nci_i.ArM:i__».; ,
O PODER TEMPORAL, drama soberano, cuja tccSoé interpretada pelosaccla-
mados artistas: HESPERIA, EMILIO GH10NE, Í.LBERTO COLLO, LUPPI E
ÇASSINI. Tibci-Film, oito partes, dous mil e ti«3Wtoà metrôs

exhibidores, que os poderãcTTomar desde já, para preparar as suas propagandas. Os tres programmas

A JUSTIÇA DA SORTE, drama, Nordisk, quatro partes, mil e cincoenta metros,
ALCIDES, OFUNILEIRO, comedia, Keystone, uni acto, tresentoá e dez metros.
O VALE LOTCHÉN, natural, Eclipse, cento e cincoenta metros.

Programmação de 18 a 24 de dezembros
_>r__I__EII_0 PROORAlIMA.!

A FLOR DE PARIS, drama, tendo como protagonista a celebre actriz vmiver-
salmente distinguida —MlSTlNGUETTE, da fabrica Eclipse, em sete parles,
dous mil e cem metros.

SEGUNDO _»__0GrrRA.___TA. 1

AMOR E ÓDIO, drama, Nordisk, cinco partes, mil quatrocentos edez metros,
A FUNICULAR DÈ NIESSEN, natural, Eclipse, cento e cincoenta metros.

_,_"_U_EI_l.a. PROGRAMMA J

OS ABUTRES DO MAR, drama, Swenka. quatro partes, mil e setenta metros.
O SUICÍDIO DE SIR LETSON, comedia, Lumina, uma parte, tresentos c noventa

metros.
A VIDA NOS ALPES DÂ SU1SSA, natural, ^elipse, cento e cinconta metros.

Programmação dc 25 a 31 de dezembro
r-reaiv-Ei-co _>__o»n._.ri_:„_._.: ,-...-

O FILHO DO AMOR, drama, Tiber-Film, oito partes, clous rhll tl*esento$|
metros. Interpretes: Alda Borelli, Diomira Jacobini, Emilio Ghione ô Álbertri

SEGUNDO PROGRAMMA •.._.,¦,-. . ."i.iS»m

O RÈI DA IMPRENSA, drama, Nordisk, quatro partes, _i\Wcem metiyl
SEGURO DE VIDA, comedia, Selig, uma parte, tresentos « cincoenta tftétjrl

TERCEIRO PROaBAMKA Sí-Tj
TORMENTO GENTIL, drama^ Tiber-Film, spt-j parlei mlí^tocentosir

interpretes: Alda Borelli e Emiíio Ghione.

Quando é evidente o preparo para aíuta, prova-se * lu., »errl sopltút"meias sombrasi"
 ¦ » - '—9 "'• ' "

O ARCO ÍRIS é inconfundível através das tempestade» !

E o anno vindouro será inaugurado com suecesso» assombrosos-d.orl
da artedo filifit

LEdlVEL
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Programma daaa» oorrlda.à roaliiar-se quarta-feira lü de
novemnro de 1010

Grande prêmio 18 de Novembro
1* imrprt - SRI8 DB MAIIÇÜ -

1,600 metro* — Anlnines nnoloimíí
.mu victoria esto nnno — illuiull-

onp) - Prêmios! lsOOüí, Ü009 o
309000.

Kllns
Dniiiiu
1'itliiil.i ,.,.

Ilclie 
Urtciínl ...

Diniiiiiiitc .,
I.o Vnlhi

| 1 Duiiiiii  <VI
\2 l'nliul.i II'

:i-
a» parco - VELOCIDADE -

1,600 metros — Anlihiios do qual*
iiiih' imlz — (llnnillcni)) — l'rc-
„IÔ5i 110009. 2009 c 309000.

Kilos
fl Espanador  31

12 Histórico 13
| II Guerreiro 30

J2'+ llliss 17
15 /cllo 50' f(J Vanguarda 'Ií

3|
[7 .Tiiifiinco  30
18 J-iiltii  )"

4]
10 Plsluchio  3'J
3" parco — KXCI-XSIOH — l.OO.i

fmutros — Anliniies europeus do '-'
nnnos o nucionaes dc 3 sem victo-
ria tTiibellii VIU) — Prêmios:

il 12009, 2408 c 30SIJ00.

1

2\

3

Flor do Campo
Pirata 

í:5
Cnstllla .
tjiínyninii
Fleelia ..

Kilos
¦10

41
10 Miii-nc  51
4o parco — DOIS Dl" AGOST )

f**- 1.1109 niclros — Aiiimacs sem
viclórin (Tnlicllii IX) — Prêmios:
1:2009, 2-109 e 3ÜÇ000.

Paraná 
il Alcgi-c 

Wntcrloo .......
Sucre 
Allda 

Kilos
.. :>i

o3
51
55

•V parco - SÜ1*PLEMENTAI\ -
1.Ü00 metros — Anliniies de qual-
quer palas — (llniidlcoiO -- Pio-
mios; 11_009. 2409 o 309000,

Kllns
I lln.viil Schot  31

'J VvOlUlCltO ' '}-
" Trunfo  33
.1 ItiUlIlHIglT ¦'•"
I lluènõs Aires  Iii

¦"> Vultuire i 30

il" nnreo - DEZESETE DE SIS-
IKMIIUO — Anlmucs de quiiUiiier
puiz — illiiiiillciip) —i PiTiiiios:
1 i5O09, ¦'100'' 0 I5¥000,

Mng}' lituissii ,,
Allns 
Monlc Cliristn .
Ilcllos 
Scnilip 
l.ord Ciiiiniii-* ..

Kih"

7" parco ¦- GI1ANDE PRÊMIO
QUINZE Dlí XOVIi.MHIU) - 1,000
iiieli-os -• Aiiiiiiucs de (|ualqticr
puiz •- Prcmiosi yiOOOS, 0009 c
009000.

! 1 Oriiíitililiú
H

12
Í3

Í5

l 0

Ponlcl Cnnct
Espaná 

Hnllcry 
Argentino ...
líiicrgica .,,,
('.ilido SpnilO
Sultão 

Kilos
53

53
ál

:.i
51
4fi
sa
51

8" parco - lf AMARATY — 1.003
metros — Aniniaes dc qurilqucr
paiz — illiiiiilicap) -- Prêmios:
112009, 2-109 e .'lOÍOOO.-

l Daviil ....
1111111(0 
Velhinha .
Miss Linda
Idvl 

Kilos

¦lll

UREOLCMTEAUÜPam fodWModlartU
twKlítlUll..,^ -

PANO lll*»! QWANP- MIMlfi

•*¦*••***¦•*'*'*•*****•'*•***•**»
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o Orkol
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LOTERIA
DB

S. PAULO
Oaranllda pelo govcniq. do

S*-xu-ieii'.i, 17 tio corrente

2oi) 000
Por i$8oo

Bilhetes á venda em
ns cas.is lotericas.

todas

-APOSENTO-
Aluga-se um com pensão, em

casa de familia a um casal de trata*
mento.

llua .Silva Oiiimaiàes n. 5
dubrica das Cliilas'

Unhas brilhantes
1'imi o uso constante do Unholino, as

unha; adquirem uni lindo brilho e cx-
ccllciilo cor rosada, que não dcíiipparccc,
ainda mesmo di-jiois de lavar os mãos
diversas vezes. Uni vidro, I$;i00. Itp-
nidllc-só pelo Correio por -J$000. Na
«A1 Gurrala Grande*, rua Iruguajana
n. 00.

O Io pano será realisado n 1 hora
da tardo. -- Manoel Valladão, 2"
secretario.

EXTERNATO BOAVENTURA
Director, Dr. Oswaldo Boaventura

Cursos de preparatórios e cursos primário e intermediário
Atilas diurnas c noctiirnas

Docentes — Drs. João Ribeiro, Gas>
tão Ruch, Oliveira Menezes, Álvaro Espinheira, Ar-
thur Thiró e Mendes de Aguiar, professores do Pedro
II—Dr.Miguel Tenorlo de Albuquerque, ex-lente da
Escola Militar —Professor Brant Horta, da Escola

Normal-Professor Guldo Monforto-Drs. J. Mastran-
gloll e Oswaldo Boaventura. Aulas praticas de phy-
sica, chimica e historia natural.
22, RUA DA ASSEiVJBLE A,

RIO DE JANEIRo
22

*****••<*-***»'¦*****"*"*<***-•**'

Massagista manicure
Diplomada e chegada. agora da EuVo-

pa, especializa cm liiitssiigchs vibmtõ-
rias, cleclricas e manuacs, no rosto. *\o-
..„ i,  A.,i:.,„...v, .;„.,.. i..ir. .l.sf

ESCOLA NORMAL
O Curso Normal de Preparatórios, o de maior

requencia e o dè mais notável corpo docente da capital, com
i costumada seriedade, inicia actualmente o CURSO ES-
PÊCIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades re-
luzidissimas e a cargo de distineta directora c completamente
ndependente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
| andar. — Informações de 14 ás 19.

RHEUMATISMO
dc q-inlc-ucr natureza o
«lores em uieral—RHEU*
MA USA, do Adolpho Vajs-
(•onecllos. — 27, rua da
Quitanda. 

FA8RlCÀlTÉClOaSÍofÀRAMÍ;'
E ESTAMPARIA os ZINCO V®!

BANCOS.MEZAS, CADEIRAS, VIVEIROS PARA PASSA1.
ROS, ARAME PARA CERCAS € GALLINHEIRQS.

Cardoso Fumq-i-toiuo .oâ-Rm

r

^mr^tL^W^Wmv^m^^

Lelllo le pendores
Um 24 «le Novembro 4c 1916

L. MUTUEI * C
Henry -fie Armando luccenorei

CRSRFUNDADACM 1861

45 - Ria Lelz di CanOss 47
raiem leilão do» penhores

vencidos e «vitaro aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar ál suas cautelas até I
vesperado leilão-

Leitura Portugueza
Anrciulc-so (\ ler em 30 li<'t*cs Mo

mula IioiVi) pcljfnílc in:ii.-ivilliuíO tio
¦iiiukI-i pontii lyrico Joilo ilo Deus.

voiiliiilo c nicnioiln, o todos aprondem
cm SO llçOca. lioirjons, sonlmras o cro-
inirns. Ekiilkiidoii-: Sanlos Brnj-Oo Vio-
leia Dm^.

JL— $. JOSp' 5?, 1* «rnlat—-»

Malas
A Mula ÇhiiicM, í rua do l.nviadio

n. 01, i a casn quo inuis barato vortilo,
\iup o (iniiulc sorliniento i|iiç tom; cliunm
a ulícmíio doí sciihoios virijuntca.

4^c^m£hS

Gran Bar e Rotisseríe
PROGRESSE

Largo ih S. Francisco ilo Pjiuln, U
TcIcpboViò 3.81-1 Norle

JOSÉ MIGOKIZ DOjjl+NGÜlíS
O muis confortável sulãò.
i'iimorosa coziiilia.
A primeira casa i('ue possuo uín fni-rio

Modelo pura rcIciçOcs rápidas. Novidade.
Çòiif. rio. Limpeza.

Dns 22 liorus cin deante canja fresca e
serviço especial de ceias.

Menu:
Amanhã ao nlmoco:

Majoiiniiíso de ri balo, papas á Irans-
nioiilana, tripas A valei-çlaiia, angu á
baliiana, marreco aux olivís.

Aojanlai' : Succcssú.,,
Creme á Ia icine, Ciiluit.0 com purê

de ervilhas, coelho á c.'i.;adora, badejo
assado; Sauce jiroriic. Espccialidatle em
Irios. SÜCÇULBNTA GAimAFEIRAI

Boa còllocação
Precisa-se de pessoas idoiicas para

trubulhar em SKGUROS UE VIDA, a pre-
mios lixos. Condlcções vaiilajosas.— A
ai;i.0HÒ». Rua üruguajanu n. -17 -MO
üE JANEIRO.

í -1

Medicina Veptai
I POCIIylyINA
vj[;Curaa neurasthenia, insomnia, melanchòlià e doenças';[ nervosas. Restaura o systema nervoso c é uni grande

alterante nutritivo «lo cérebro
Wff EXCLUSIVAMENTE VEGETAb
P 

"B.ua 
4& •J\.5S'im\)',é&, $%—^.txa 

"R\x-*-*\os 
Wvvas, Zlh"íCvia 

da Q*A\.\a*\ria, 11 e, twa T&.-acwos -Kw-ís, \Sâ

u- i

i l
\ ;:. ;!-l

Iii
INQESTA

FARINHA LÁCTEA PARA CREAN-
ÇAS-CONVALESCENTES DEBILITA

33'

S M

DOS-AMAS DELEITE

Agua Phyllis
Embellezamento da

cutis

Mme. Julia Caldeira
Aconselha o uso da Agua Phjllis n. '2 it pes-

suas quo, ainda moças, Icnliaiil o 1'oslo é ftscoco'''iii'iiu-.'.<Iiis mi niaiiclindos, do panno ou drdas, c
ílS senhoritas o uso da Agua 1'hyllls n. I, queloina n culis rosada, macia, evitando cravos; es-
pinhas ò afnniiowandoa pelle.

Esto tratamento, ii nda pouco conhecido, ' dc um
offcilo niaravlllioso, sem cgual até liojc.

líslas águas ncham-so ô venda ua nveni-
da Ilio Branco n. 1811, 2- andar, Teleplione lílõ
Central, de 2 is Ú da tarde.

Q fçrtTncaníc rápido, de gos-
to ilgradavcl, resultado ideal
nos casos de debilidade geral

F. II. BETEILLE
Representante para. O Brasil

Caixa do Correio, 1.907
RÍj dc Janeiro

1'ANIil.l.AS OB WMS.«MINEIRAS»
DI.I.II.IO.SA i,(.»MII).V

Olilcm-so cozinliuiulo-a nas ufama.lu-.

Bancllni 
ila peilrn «Mineira''. Ildnosilo:

iiui Villiii;ii.-r- lül rim frei Caltoei*.—
Loiiea* fciiHnen», tln|us q trons ilo co*
iiiilia jioi' niviios J0 •(. i'iio nas vulras
oiisa-i. .

NEUKASTMENIA
O llcnialogeiiQl do Alfredo dc

Ciirvoilio i o uliioi) qiiç eufà ctta
lenivel iiiuleilia; iiinunicros att-il-
Imloj.

A vciul.. na* heui |>liai'inaeias o
drogarias tio Rio « <l.'s K-itaJoi.

Deoonitoi — IO, llua l" ilo Manjo.-nib.
t

RESTAURANTE RECREIO
Orando casa do pcljs.juciiAs onile se

cii.'1'iitriiiu icnipro as inclliDrci pctls-
i-iiuir-u desla cunital. Tem Um grande
ciranmiiiliilo ao ar livro.

43, Rua Luiz Gama, 43
(Antiga Espirito Santo)

A' ULTIMA HORA
Figurinos, revistas nmndiaes

e livros diversos; acham-se sem-
pre ú venda na avenida Rio
manco n. 137. Tel. Central
j.288—SOlUA&BOÕ-ONI,
junto ao Cinema Od.on.

terlas da Capita! Federalli
Companhia da Lotaria» Naelonaia

da Iraill

H
Exllaccõcs publicas, sol) .1 fiscnll*

ilo do governo fcdernl, as 2 l|3 e
- snbbndos ns 3 liorus; A run
iMscoudo üo ItiiDornliy u. 45

D«poli dt amMafa!
1P7- 49-

Externato MaurelI da Silva
FUNDADO UM tfloG

Cursai ilu «¦ropnr.ilorliii « ^uv>i InliHimiiIlirio o l-iliimrit.
DlUllNO E NOCTUHlSP

Dr, Aullíicrio fXnvftr, Dr.Anloiilõ Lollo. nr, Peilro do Coiitlo, Dr. Pinólui
díSlvii o Or, Moiiilo» ilo ARtiinr, ilu Pedro ll| Dr. Kiniui ;l'i Sou», -lf-\ Ee-
cola 1'olvloclinlè», Dr. Antônio Porrolro ilo Aluou, ttologiulo Corjtl no tlrftlll f
AHOílawo PoljteíHlilaõ Proncoiii! Ilr. J"A«i Volgt), eu-lenio do .jiiina-luAiiiii.
nngnioi ür. Paulo Dlnmtinilno Lopoj-oiigonlioiroílvííi ituy •»« Vaiconeolloa
no», Alberto Mooro, Americano du iira-il« Dr. Cuiftvo dc W*Wi. «nW'!*'
ilornroMiroraii Aulas prállca» da Pliyilcn o Çlilinl*» VHIstorla Nnlijral.
Scci-ctiiiio — Americniio «Io Brasil. — Proprietária —

Aiinli;. Mnuroll da Silvrt
RUA SETE DR SETEMBRO, t7<>

mf

I*aLpeis piiitoclosi
CASA BRANDÃO

Mmlcrim cullc".;.,lo do naneis plnuidos dosdo. -KK» rí-is a peija, VJjjmu •
ailcncilo dos moitíos iloolinwo preprlclnrlos pnra os nosíoii preço;. W* jm
mòj vonilíndo a 000 icis papeisVo om todas as casas eu-tam 800 rôls, fíhm

feacrda'Assembléa n. 87 (prorflnioá Avento
—-im'

2om boo
Por 1S60.0, em meios

Sabbado, 25 do corrente
A's 3 horas da tarde

300— 36'mmm

Cachorra desapparecida
fugiu na noite de domingo

unia cachorra grande, branca,
de ojhos azues, da rua Barão
de Mesquita 132. Gratifica-se
bem a quem der informações.

""ARCTÍCA
Recebeni-sc pedidos

e enconiineudas des-
tas aíamatlas cervejas
uo Deposito ií rua Ria-
chuelo U. 92, (Enipre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Teíèphone 2361 C.

Curso de (lauta
Agenor Bens, primeiro

prêmio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta
e solfejo.
RUA PA CARIOCA, 48

CAFÉ' SANTA RITA

_|Bf9a^^^TvW>_y^

•^^n9
^*B*_SnH_Hl-H_H_^T^_^-9Br

Rua do Acio n. 81. '1'cloplionc U0\ Norte
e ma Marechal l:loiiano, ííá. Teleplione
1.218 Norle.

I MAJESTIC I
¦ Charutos finissimos leitos ai

ImJo 
com superiores tabacosI

de Java, Havana e Bahia. I

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva,

n. <| 2—-i° andar j

Vendem-se
Jóias a preços baratissimos

Na Avenida Rio Branco, 137
(Junto ao Odeon)

fSÍA: CONSTADO? =s
ss /TOSSE MUITO ? j- v RESFRIOU-SE?

1-JIHkíil*^*.

n- PREÇO OE 1 VIDRO Ri 1WQO
VEMOE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS

ÔÈPOSlfOS PRiriCIPAES:DROGARIA PAÇHp,!?'.' ArÍÓRAÜAS.43/i47
^LABÕRÂTORÍO-HOMCEOPATICO ALBERTO LOP.ES»C*

MO. RUA ENGENHO DÉ DENTRO 20 RIO

1

I Ià m
i

Visitem as grandes exposições de artigos de verão
-NA—

*A AiMerío-0Ln.eiL"
Roupas brancas, morins. cretonncs para lençóes, atoallu-

dos, linhos, cambraias,
tendõés largos para vestidos, bordados, fitas, rendas,¦' bolías, etc.

^eias era todas as qualidades para senhoras e creanças
Sedas 1 !

m

1
6O, URUGUAYANA. 60

Mvmffnt-iiroA e
«-MAM1!» r*

E
mm joiãs

iUTELAS DO MONTE DE SOCCORRO
CONDIÇÕES ESPBCIAES_-473 RUA LUÍZ DE CAMÕES, 45-47Qasa mmmm fundada em 186 T
Henry & Armando

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos IVeguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; &
rua Riacluiclo n. 7, Casa Pro-
gresso.

Vendem-se
jóias a preços bnrathslmos : 011

rua üoiiçulves üius 37

Joãlheria Valentim
Teicphono u. 904 — Central

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião ilcntis-

ta pula Faculdade ile Medicina ilo Rio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
lhos curantidos. Consultas diariamente".
Consultório, .-ua da Quitanda 11. -18.

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para -1 9i 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Teleph. li79 Central

Por 8S000, cm décimos

Os pedidos do bilhetes do inte-
rior «levem sei' acompanhados do
mais (100 réis para o porte do Cor-
rolo c ilirij-idos aos nfientes geraes
Nnztírcth í- C, rua do Ouvidor
n. 91, cai.ia 11. 817. Tclc«. LU3-
VEL e na casa F. Guimarães, Ro-
sario, 71, esquina do beco das Can-
cclliis, caixa do Correio n. 1.273.

DINHEIRO
Empresto-se sobre jóias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz dt Camões n. 60
TELEI'I|Ó9íTk97*2 NORTE

{Aberto das 7 horas da
manhã ás 7 da noite)

JJJBÊRAL & C.

PETISQUEIRAS A' PORTUGUEZA
Filial da casà-Barrocas. Tel. 307*2 Norle,

105, rua 4o Rosário, 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)

CASA MATRIZ Telepli, 12píi Norto
181, RUA DQ HOSPICJO 181

(canto da rua da Conceição)
AMA-NHA AO ALMOÇO:

Moxilliõesao vinagrele.
Baciilliáo com arroz do foruo.
Mocotó guizado.
Coelho ao matclote.

AO JANTAR:
gc-pa creme «le aspargM.
Pérú reclicado
Jurilys no Madeira.

• Borrachos assados.
Mohguza á mineira.
Todos os dias, ostras cruas, mexilhões

o caças.
Vinhos superiores, chopp da
Hanseatica.

Estas casas estão abertas aos ilomin-
gos e feriados,

Mano*-) Fernandes Barrooas

Centro dos Chauffeurs do Rio de
Janeiro

SÉDE : rua da Quitanda n. 6, sobrado
Assembléa geral extraordinária, em 11

do corrente ás 20 horas.

Ordem do dia — Interesses sociaes
Rio de Janeiro, 11 de

Novembro de 1916
O 1. secretario

Álvaro Rodrigues

Não se mudam!
Com os preparados para x

pelle. Usem súa 1'EROLINA ESMAI.-
TE, tjnico f|'.ic adquire e conserva
a belleza da culis. Approvado pelo
Instituto de Belleza de Paris c prc-
miado pela Exposição de .Milano. ['re-
ço 3SOO0.
Encoiítra-so á venda em Iodas as

peiluniarias aquiye cnl S. Paulo.
rjPtSI" ! 7 ai3TEl»IB*fl.O ISO

Não precisa de reclame
LAMBARY

Agua mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teleplione Norte 355

rimi«A
O maior e mais importante do
IJrasil. Occupnudo d melhor si-

tuacão da
Avenida Rio Branco

Servido por elcvadgrca eleçtricos.
Frequeneiji íinnunl «le 2O.Q0Ü clief*-
ss. Diana completa, a partir Je

10S000.
Eíul. Telejí. - AVENIDA

RIO DIS JANliinO

•-Mu

PHOSPHOROS

OLHO
Mil CÊftÀ

j^gií^fc^^^ aÉHafl

"OUoguento Santo Brasiliense"
Cum: rerlilas, clingas, ulccras, frinira»

etc. Pecntii «IjiiRiieiila Smilo llranillcii-
soi, 1'abrica: Pbaiinaciii S. Joaquim/a
Rua Marechal Floriano Peixoto n. 1"3

KJO

"0 AntliMonloo Jimt'*
¦ ¦ ?»*••*

Cuia em Ires dins: Mirosliilóriflltcll*
les, m/Mi, iiihIoIIiis, ele.
fuico lubilcunlc-PIlAIIMUM.llCO A.

(¦ESTEIRA PIMEVIEL ,-
Rua ílnrcJlinl Floriano Peixoto 11. 178.

RIO

A WOTRE-DAME PE PARIS
Grandes salâos em todas as

secções a preços sem prece-

OiSicina de costura e tailleur
pour dames

ad'|iiiiidii ou licrpililaria cin todas as
maiilfcslnçõ03. Itlieiiiiiiitisino, Ecze-
ma-, Ulccras, Tinnòrcsj Dores nmscu-
lares c ósseas; Dores de iiilim.a no-
tturnas, eto. o ludas doenças rcsul-
laiiles de iiii|niro/as tio síiigúo)
curiim-so inliillivelinoülo cnm o

Unico nue com um só rouco faz desíippnreccr qualquer niaiiijcslãíão.
collier apds as rclci.jíics. lim todas as pliarmacias.

llll! Im
Uma

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

nr
Grande sorliniento do productos cbimicos e especialidades

pliarmàcculicas, importarão din ela dos melhorei' 1'iibricaiUes da
Europa e America.

Caprichoso seniço do pliariiiaciá c laboratório por pessoal
habilitado, sob a dirccijão do pbarniacciiüco Cândido Cabriel,

IU

PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

-CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.66o Norte
.•.manhãao almoço :

Colossal feijoada.
Succulcnta lingua do Rio

Grande.
Tradicional arroz em canoa.

Ao jantar :
Peru á brasileira.
Camarões tonados com

casca.
Peixadas em páriellhihás.
O menu 6 variaclissiriio.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Bacalháo e sardinhas nas

brasas,
Provem o delicioso vinho branco em

botija.
Preços do costume

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável).

Introduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA.,DE OURO.

Kua ÜSIaciiuelo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

Compra-se
qualquer quantidade úc joiàs yelhsi

com ou sem pedras, de qual.|iicr valor 7
caulelas do «Monte de Sui'cori'Oí;"págà-s«
bem, na rua Gonçalves Dias ri. ÍI7.

Joãlheria Valentim
Teleplione 0'JI Contrai

i BENZOIN
j Para o embellozaniculo <lo rosto e

das mãos; refresca
a pelle irritada pela ninai lia

I - Vidro 4Sooo. Pelo Correio
5Sooo

Perfumaria Orlando Rangelj
nxB^^^mÊmmmmmmmmmasmmmmammÊmm:

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro cnsin(

com perfeição a cortar sol
medida e com os mappas, etlí
25 lições.

Pratica por tempo iii(leter<
minado.

Moldes experimentados ealí<
nhayádos.

Acceitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio.
Branco l37,4° andar,Odeon a
direita do elevador-

Cabaret Restaurant do
CLUB MOZART
A elegante bonbonniòre da rua Chile, 31

Hoje, á.3 9 horas, colossal suecesso
do piWamma ilo artistas sob a ili|cc;ão
do AltlStOCllATlCO oabareticr GIUSTIXO
.MINERVINI, cômico moderno, 0 mais
quciiilo da elite caiioc.a.

Notável ístrèa-lTALIA FRlNBt celebre
cantora Ijrica. Pela piiiticirp vez lios ca-
borew do Rio (IcJnnpirò ser-J cantada no
Mozarl a entrada dc 1'rou-Ffoii up nõvls-
¦•ima ope/ela-.LA DUCIIESSA BEL BAL
tabArin.

ProgramnliJ i
ITÁLIA FPIHB, cantora lyrjca,
G. e M. MlNKllVINI, no novo repcilojio.
VISCONDE ABELAI1D0, celebre vén-

lliloqiIO.
R0S1NA, pantpra iníçriiacional,
LA GARilEllTÀ, balIArlna hespanhola.
ROSIÍA, ennçoiiotlsla liespanhola.
lUÚt, fadista porluguci!.

A1ITI', MUSICA, FLORES
Orobostra de tziganos, sob a dir«çe2o

do professor brasileiro ERNESTO MM.
Todos ao Mo-íorl. Hinguc: falte.
N6 'emíina.outiiis BWritimenta.f-S eitrías.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

ii Toúrnáe .) Cremilda d'C*liveiía
HOJE: ==HOJE

fiENSAClONAL NO VIDA DB
A's 7 3/4 — Duas sessões — A's 9 3/4.
Testa .artística do actor ALiiX V.NDRE

AZEVEDO
Primeiras rçpre.icnlaçõcs da notável peçacm tres actos, «jn illuslre oscriptor

patrício JOÀO ÜO RIO
•orai

EV-A.
A acção passa-se na fazenda ilo Satza

Pratos) a 15 minutos do Ribeirão Pioto.
a Mise-cn-sceno» do ALEX.iNDUH

AZEVEDO. As - loileltes » da actriz Cie-
Dijlda de Oliveira fofQm confeccionadas
nos a aleliers » ilo Mino. Teixeira, Ave-
Ilida Central 11. 147-

gy i' j.
Aiiianliil ofil «fnalinóe n ás 2 1/2 e á

noite, ás 7 3/4 e 9 3/4-EVA,
Em ensaios, a opereta — k DDQfEZA

M BAL TABAUIN.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande companhia italiana do operetas
.CARAMDA-SCOGNAMIGLIO - Direclor' artistico, Cav. ENRICO VALLE—Dire-
cção musical do maestro GlUSn

HOJE - A's 8 314 - HOJE
Grandioso espectaculo em fesla artística

e beneficio do 1* actor e direclor da
companhia Çav. ENRICO VALLE.

Primeira repíeseplacilo da popular
operola

CASTA SUZANA
Suzana, MARIA ÍVAí-JISl; Humberto.

STEll CS1I.LAG ; Piimiircl.lJNIUCO VALLE;
liarão de» Aubral, l.iiigi Ooij--ulvo; Dc>
llnn, sua tnulhor, A. Ilaraielli; CiaetJ-
mina. Nelly Gary ; Renato, Walter Grant;
Uuuáncy, 0. Tuüzj; Alcixo, G. Mussj.

No nilerVãllo do 2' para o 3- ftclo, o
festojado ofliilaiàcoih o, çpncursQ da dis-
linctl siiriii acliia gTEFI CSILLAO i 1-, 0
duolto cômico da opcrela—A DIVOR-
CIADA; 2', O duo dos Paraguai (emhespanhol).

Amanhi-OCONDS l)Ü LUXEMBURGO.

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia do Éden-Tlicatio, de Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia
de A Gorjào

HOJEzzzzi-zzzHOJE
Duas sessões—A's 7 3/4 o 9 3/4 da noite

Formidável suecesso desta companhia
A revista cm dous actos e oito qti.i-drps, do Ernesto Rodrigues, Fclixlieinui-

dtíà e João Bastos, musica do Felippe
Duarte e Carlos Culderon

DE CAPOTE E LENÇO
Tal qual foi rcpicseulada em Lisboa
rateia Alegro, HENRÍQU1*. ALVES-

(CQinpércs) - Micaríme, MARGARIDA
VELLOSO. 0 cabo Elysio, Papa-Jantares,
CARLOS LEAL.

JOÃO SILVA, MEDINA UE SOUZA,
LJIIZRRAVÔ.

Toma parle toda a companliia
Eíisccnacão do JAYMB SILVA, Dirocçãb

musical do BERNARDO FURREIRA.
Scoparios o guarda-roupa Verdadeira-

menlo deslumbranlcj.

Amijiihã, á 1 1/2. graniíiota « matinée »
1-DECAParaKLfiNÇO.

PAlÃCE Hgftggg
Grande companhia ilaliana dc ope-

retas ETTORE VITALE

CYCLO T11EAT11AL BRASILEIRO

HOJEs^=HOJE
Terça-feira, 14 dc novembro—

A's 8 3/4—0 mais ruidoso e des-
liiinbraute exilo dft temporada—A
lindíssima opcrela americana do
grande montagem c apparatri

CINEMA STÁR
Estrondoso suecesso do Bortini,

Pina GlOANA, Maria Gioana, Cipràndi
0 Pompcii Pompei & popular canção
..a Mèla-noilc.

Ijillicles á venda dfts II) da manhã
ás 0 da tarde na Avenida Rio. Branco
n. 138, Casa Lopes Fernandes & O, Tc-
lepliono C. 57,3,

Ultimas récilãs da companhia VI-
TAL!).

¦juai i i ¦¦¦ ii i

1'iaojMa-ThestFO S. «Sosó
Empresa Pascliual Segreto

Companliia nacional, liuidada em I d«
julho dc ÍOll—Direcção scenica ilt|
aclor Eduardo Vieira—Maestro director
ilu orchestra, José Nunes.

hoje--—: HQje
14 do novembro de 1916

Na 1» seSsão—A's 7 hiJiiis
A revista pçrliiguezá

4' RÉDEA SOLTA
Brilhante desempenho dn companhia

nacional
Nas 2» e 3» sessões—A's 83/4 c 101/2

A fOvísta fiiiilaslicn

EM CASA DA SOGRA
Original dc Cáiiijidoilo Castro, música,

do macftro Lu/. Júnior
Os cspcclactilos ciiiii.Tiiiii pela cxliilil

ção do lilms ciiieniatogíaphicos.
Amanhã, « matinée do cala—0 I'IS«

TOLAO o á noito—A' REliliA SOLTA <l
EM CASA DA SOGRA. Scxla-fcirá-DA*
CA' O Pu'.


